


İ6n Ka)Yim Tefsiri 
Bedai'u't-!efşir 



l Editör: 
: ................ ... . 1 Yrd. Doç. Dr. Halil ALDEMİR 

; Mütercimler: ;. .................. . 
; Yrd. Doç. Dr. Harun ÖGMÜŞ (Taha-Yasin Sureleri arası) 

; Yrd. Doç. Dr. Halil ALDEMİR (Silffat-Hucurat Sureleri arası) 

; Ayet Mealleri: 

: Prof. Dr. Ahmet AGIRAKÇA - M. Beşir ERYARSOY 

i Tashih: ; ................... . 

; Polen Yayınları 

: Mizanpaj: 

r·p�.i�·�·y��.nları 

; Kapak Tasarımı: : ... .. , ............. . 
: Polen Yayınları 

: Baskı: : .. ........ ....... .. 

: Ravza Matbaac:ılık 

: Nisan 2011 

KARINCA & POLEN YAYINLARI 
Adres ve Telefon 

Merkez: Sağanağa Camii Sok. B. Tulumba Çıkmazı 
Beyem Han No: 1/25 Beyazıt/ İSTANBUL 

Telefon: 0212 638 69 19 Fax: 0212 516 42 44 

Şube-1: Şehit Yarbay Cesur Cd. No:23 Şirinevler / İST 
(Şirinevler Ulu Camii Karşısı) 

Şube-2: Mahmutbey cd. No:74 Şirin evler/ İST 

www.karincakitap.com 

POLEN 2011 



Bedtli 'ut-tefsir 
İbn Kayyim el-Cevziyye 

Derleyen: 
Yusri es-Seyyid Muhammed 

3. Cilt 





BU CİLTTEKİ SÜRELER 

TA-HA SÜRESİ ...................•........................................... 7 
ENBİYA SÜRESİ .......................................................... 48 
HAC SÜRESİ ............................................................... 75 
MÜ'MİNÜN SÜRESİ ................................................... 110 
NÜR SÜRESİ .............................................................. 128 
FURKAN SÜRESİ ....................................................... 170 
ŞUARA SÜRESİ ......................................................... 219 
NEML SÜRESİ ......................................... .................. 238 
KASAS SÜRESİ ......................................................... 261 
ANKEBÜT SÜRESİ ............................................ ..... . . . .  286 
RÜM SÜRESİ ......... .................................................... 310 
LOKMAN SÜRESİ ...................................................... 329 
SECDE SÜRESİ ......................................................... 341 
AHZAB SÜRESİ ......................................................... 348 
SEBE SÜRESİ ............................................................ 370 
FATIR SÜRESİ ........................................................... 386 
YASİN SÜRESİ .......................................................... 423 
SAFFAT SÜRESİ ........ ....................................... ......... 443 
SAD SÜRESİ .............................................................. 481 
ZÜMER SÜRESİ ......................................................... 504 
MÜMİN SÜRESİ ......................................................... 544 
FUSSİLET SÜRESİ ..................................................... 567 
ŞÜRA SÜRESİ ............................................................ 587 
ZUHRUF SÜRESİ .............................................. ......... 617 
DUHAN SÜRESİ .................................... .................... 631 
cASİYE SÜRESİ .............................................. . . ....... . 641 
AHKAF SÜRESİ ......................................................... 650 
MUHAMMED SÜRESİ ............................. ................... 658 
FETİH SÜRESİ ........................................................... 667 
HUCURAT SÜRESİ ........................ ............................ 678 





TA-HA SÜRESİ 
[ 135 AyetJ 

Rahmô.n ve Rahim Allah 'ın adı ile 

ı. Ta, Ha. 

2. Biz sana Kur'anı güçlük çekmen için indirmedik. 

3. Ancak korku duyan kimseye öğüt olmak üzere (gönderdik) .  

4. O (Kur'an) yeri ve yüksek gökleri yaratan Allah tarafından indiril
miştir. 

5. Rahman Arş'a istiva etti. 

6. Göklerde, yerde, onların arasında ve nemli toprağın altında olan
ların hepsi O'nundur. 

7. Sen sözünü açığa vursan b ile, muhakkak O, saklı olanı da ondan 
gizli olanı da bilir. 



8. Bedai'ut-tefslr 

8. Allah O'dur ki, O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler yalnız 
O'nundur. 

9. Sana Musa 'nın haberi geldi mi? 

1 O .  Hani o bir ateş görmüştü de ailesine: "Siz burada durun. Çünkü 
ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir parça kor getiririm veya ateşin 
yanında bana yol gösteren bulurum " demişti. 

1 1 .  O ateşin yanına vardığında ona: "Ey Musa!" diye seslenildi. 

12. "Gerçekten Ben senin Rabbinim, hemen papuçlarını çıkar. Çün
kü sen, kutsal vadi Tuva 'dasın . 

13. "Ben seni seçtim. Şimdi sana vahyolanı dinle: 

1 4. "Ben, evet Ben Allah 'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse 
Bana ibadet et ve (özellikle) Ben i zikretmek için namaza kalk. " 

Tefsiri: 

Bu ayetteki .;> "anmak" masdan hakkında değişik görüşler vardır. Bunları 
şöyle sıralayabiliriz: 

1 .  Masdar öznesi ile tamlama içindedir. Buna göre anlam şöyle olur: Namazı 
benim seni hatırlamam için kıl! 

2. Masdar nesnesi ile tamlama içindedir. Buna göre anlam şöyledir: Beni 
anıp hatırlaman için namaz kıl! 

Bu iki görüşe göre masdardan önceki J "lam" edatı sebep bildirir. 

3. Masdardan önceki J "lam" edatı zaman bildirir. Buna göre ayet, "Beni 
hatırladığında namaz kıl!" manasındadır. Nitekim şu ayetlerdeki J "lam" edatı 
da aynı anlamdadır: JJ!ı � Jt �\ .;) ).lJ ö)\.JJI �l "Gündüzün güneş �önüp 
gec�nin k?ra�lığı bastırıncaya kadar (belli vakitlerde) namaz kı l! "1 �jlj.4.ll C:!ıj 
.i...L:»I r-Jd .h...:,jj\ "Biz, kıyamet gününde adalet terazfleri kurarız"2 

Ayet bu şekilde yorumlanabilir. Ancak bu, tartışmaya açık bir yorumdur. 
Çünkü zaman bildiren J "lam" edatından sonra zaman bildiren kelimeler ve 
zarflar kullanılmaktadır. Halbuki ayetteki J "lam" edatından sonra gelen JS) 
"anmak" kelimesi ise masdardır. Bununla birlikte zaman bildiren bir kelimenin 
bulunduğunu farz ve kabul ederek ayeti bu şekilde yorumlamak mümkündür. 
Ancak söz konusu J "lam" edatının sebep bildirdiği ve ayetin "Beni anmak için 
namaz kıl ! "  manasında olduğu çok açıktır. 

1 İsra ı 7/78 
2 Enbiya 21/47 
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Bu yapılan izah göstermektedir ki, namaz, Allah kulunu andığında ve kulu 
tarafından anıldığında kılınmaktadır. Allah' ın kulunu anması, kulun Allah' ı  an
masından öncedir. Çünkü Allah, kulunu anarak kendisini hatırlaması yönünde 
ona ilham vermektedir. Dolayısıyla ayetteki J "lam" edatına verilen anlama göre 
oluşan yukarıdaki her üç mana da doğrudur.3 

15. "Muhakkak kıyamet saati gelecektir. Her nefis yaptığının karşılı
ğını görsün diye vaktini neredeyse {kendimden dahi saklayacak kadar) 
büsbütün gizli tutarım. 

1 6. "Ona iman etmeyen ve hevôsına uyan kimse, ondan seni alıkoy
masın. O takdirde helak olursun. 

3 el-Vi'ıbilü's-Sayyib (94) (Di'ıru'l-Beyi'ın) 



Bedai'ut-tefslr 

1 7. "O senin sağ elindeki nedir, ey Musa?" 

18. "O asamdır, ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak si/ke-
rim. Ve ondan başka işlerimde de yararlanırım" dedi. 

19. "Onu bırak, ey Musa" buyurdu. 

20. Onu bıraktığı gibi hızlıca koşan bir yılan oluverdi. 

21 . "Onu al, korkma, Biz onu ilk şekline döndürürüz" buyurdu. 

22. "Başka bir alamet olmak üzere de elini koltuğunun altına götür. 
Kusursuz, hastalıksız, bembeyaz olarak çıkacaktır. 

23. "Sana en büyük ayetlerimizden gösterelim diye. 

24. "Firavun'a git. Çünkü o iyice azmıştır. " 

25. Dedi ki: "Rabbim, göğsümü genişlet, 

26. "İşimi kolaylaştır. 

27. "Bir de dilimden bağı çöz ki, 

28. "Sözümü anlasınlar. 

29. "Bana ailemden bir yardımcı ver! 

30. "Kardeşim Harun'u; 

31 . "Onunla sırtımı pekiştir; 

32. "Ve onu işimde ortak yap. 

33. "Ta ki Seni çok tesbih edelim, 

34. "Seni çok analım. 

35. "Çünkü Sen bizi hakkıyla görensin . "  

36. (Allah) : "İstediğin sana verildi ey Musa" buyurdu. 

37. ''Andolsun ki; sana başka bir sefer daha lütufta bulunmuştuk; 

38. "Hani anana vahyolan şeyleri şöylece vahyetmiştik: 

39. "Musô. 'yı sandığın içine koy ve onu deniz (Nil)e bırak. Deniz onu 
kıyıya çıkarsın. Benim de düşmanım onun da düşmanı olan onu alır." 
Ve Ben tarafımdan senin üzerine bir muhabbet bıraktım. Benim gözeti
mim altında yetiştirilesin diye. 

40. Şunu da hatırla: Kızkardeşin gelip: "Buna süt verecek birini gös
tereyim mi size?" demişti. Böylece seni yine anana döndürdük. (Sana 
kavuşmakla) gözleri aydın olup üzülmesin diye. Ve sen birisini öldür
müştün, ama yine de seni gamdan kurtardık. Ve seni deneyip mihnetten 
mihnete uğrattık. Sonra Medyenliler arasında senelerce kaldın . Sonra 
(bu vadiye) bir takdir gereği geldin, Ey Musa! 
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Tefsiri: 

.:.ı y.:.i kelimesi "birini fitneye düşürmek" anlamındaki � ci fiilinin masdarı
dır. Ayet, "Seni imtihan ettik ve denedik" manasındadır. 4 

41 . "Ve seni  kendim için seçtim. 

Tefsiri: 

Ayette zikredilen �I fiili, "Birine iyilik etmek" anlamındadır. Nitekim şfür 
şöyle demiştir: 

"Her işte mutlaka gözet Allah rızasını 
Hiç yapma aksi halde, hesab et riyasını" 
İbn Abbas -radıyallahu anh-, ayetin "seni vahiy ve elçilik için seçtim" anlamın

da olduğunu belirtmiştir. 

Kelbi ise , ayete şu manayı vermiştir: Beni sevmen ve emrimi yerine getir
men için seni kendime peygamber seçtim . 

Ayete verilen başka bir anlam ise şöyledir: Delilimi göstermen ve kullarımla 
konuşup emirlerimi onlara iletmen için aralarından lütuf ve keremimle seni seç
tim. 

Ebu İshak ayete şu manayı vermiştir: Delilimi göstermek için lütuf ve kere
mimle insanların içinden seni seçtim. Seni kullarımla aramda elçi kıldım. Ta ki 
onlara seslenip benim konumumu benim bildireceğim şekilde bildiresin! 

Şöyle bir yorum da yapılmıştır: Allah Teala, Hz. Musa'nın (a.s) durumunu, 
üstün haslet ve özellikleri sebebiyle hükümdarların maiyetine ve yakın çevresine 
alarak şereflendirdikleri kimselerin durumuna benzetmiştir. Öyle ki, hiçbir fert 
hükümdara böyle bir kimseden daha yakın olamaz ve ondan daha fazla lütfa 
mazhar olamaz. Hükümdar ona şeref ve değer verir ve onu kendine yaklaştırır. 
Böylece her şeyi onun vasıtasıyla duyup görür ve sırlarını ona açar.5 

4 Ravzatu' l-Muhibbln (50) 
5 Medaricu's-Salikln (1 1 1/296-297) 



42 .Sen ve kardeşin Cıyetlerimle gidin. Beni anmakta gevşeklik gös
termeyin. 

43. İkiniz Firavun'a gidin. Çünkü o, haddini aşmıştır 

44. "Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır yahut korkar." 

Tefsiri: 

Ayet şu manadadır: Umulur ki onun günahını örttüğümüzü ve Nil nehri 
konusunda ona ihsanda bulunduğumuzu hatırlar. Çünkü bir vakit kavmi, kendi
sinden Nil nehrinin akıtılmasını istemiş, o da bize yakarmıştı da biz de Nil nehrini 
akıtmıştık. 

Birine bir şeyi hatırlatma ve ısrarla birinden bir şey isteme arasında fark var
dır: Israr, uzun süre beklendiği için oluşması uzak görülen durumlara özgüdür. 
Hatırlama ise dalgınlık ve unutma hallerinden kurtulup kendine gelme hali için 
kullanılır. Nitekim bir şfür şöyle demiştir: 

J , 

<c;�I) ı: _ _  ;i ��\ıı �A 
� � • • •  , ı<-:\.:ı • \...,.::> � .) U.) � � 

, - -

"Hatıralardan dolayı şevkle geldim, seni ısrar ile sıkıştırmak için değil! Sen 
zaten böyle davranılmaktan uzaksın ! 

Sen kat' iyyen ihmal edilmiş değildin, ancak meşguliyetlerin çokluğundan 
dolayı unutuldun !"6 

Allah'ın Hz. Musa'ya (a .s) verdiği bu talimat göstermektedir ki, nefret etti
rici bir söze cevap verilmesi de herhangi bir yöneliş gösterilmesi de beklenmez. 
Halbuki teşvik edici olan tatlı söze her duyanın cevap vermesi ve yönelmesi 
ümit edilir. Bu sebeple Hz. Musa (a.s)  ve Hz. Harun' a (a.s) "Ona yumuşak söz 
söyleyin. Belki öğüt alır yahut korkar. " talimatı verilmiştir. Tatlı söz hatırlamaya 
ve korkmaya sebep olduğu için Allah Teala, Hz. Musa (a.s) ve Hz. Harun'a (a.s) 
bu emri vermiş, böylece firavunun hiçbir mazeretinin kalmamasını dilemiştir. 
Firavun'un öğüt alıp korkmayacağını önceden bilen Allah' ın sözünde "umma" 
anlamındaki jJ kelimesinin kullanılmasının sebebi budur. 7 

6 el-Fevfüdü'l-Müşevvik (20) 
7 el-Fevfüdü'l-Müşewik (42) 
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45. (Musa ve Harun): "Ey Rabbimiz, biz, bize karşı aşırı gitmesinden 
veya azgın lığını artırmasından korkarız" dediler. 

46. Buyurdu ki: "Korkmayın! Çünkü Ben sizinle beraberim. İşitir ve 
görürüm. 

47. "Artık ona varıp deyiniz ki: Muhakkak biz senin Rabbin tarafın
dan gönderilmiş rasulleriz. O halde Israiloğullarını bizimle gönder. On
lara azab etme. Biz, sana Rabbin tarafından bir ayet (mucize) ile geldik. 
Kurtuluş h idayete uyan/arındır! 

48. "Gerçekten bize: Muhakkak azab, yalanlayan ve yüz çevirenler 
üzerinedir diye vahyolundu. " 

Tefsiri: 

Hz. Musa 'nın firavuna söylediği ,_s.lgjl &ı .:.r � f J\...:Jlj sözü, "Selam olsun 
hidayete uyanlara!"  anlamında esenlik ifaae eden bir dilek değildir. Çünkü o, 
firavunla konuşmasına bu sözle başlamamıştır. Aksine onun bu sözü, karşı du
ranların tersine hidayete uyanların tam bir kurtuluşa ereceğini belirten yalın bir 
haberdir. Çünkü Hz. Musa ona şöyle demektir: "O halde Israiloğullarını bizimle 
gönder. Onlara azab etme. Biz, sana Rabbin tarafından bir ayet (mucize) ile gel
dik. Kurtuluş hidayete uyan/arındır! Gerçekten bize: Muhakkak azab, yalanlayan 
ve yüz çevirenler üzerinedir diye vahyolundu. " 

Görüldüğü gibi "Kurtuluş hidayete uyan/arındır" cümlesi, sözün başında 
veya sonunda söylenen bir dilek ifadesi değildir. Aksine iki söz arasında söylenen 
ve hidayete uyanın selamete erişeceğini içeren, herhangi bir dilek ihtiva etmek
ten uzak yalın bir haber kipiyle kurulmuş bir cümleden ibarettir. 

Bu davette firavun, insanın sevip hoşlandığı ve yaratılışına uygun olan kur
tuluşa erme vaadiyle doğruya çağırılıp teşvik edilmektedir. Eğer o, Hz. MO.sa'nın 
(a.s) ona getirmiş olduğu hidayete uyarsa selamete erenlerden olacaktır. Allah 
daha iyi bilir! 

Bu cümlelerin akışı ve birbiri arkasından gelişi, içerdiği azamet ve heybetin 
yanı sıra güzellik ve tatlılığı kalpleri çelen bu yumuşak sözün inceliği ne kadar 
dikkate değer! "Muhakkak biz senin Rabbin tarafından gönderilmiş rasulleriz. " 
hitabıyla başlıyor. Bu hitap, "Biz, hükümdarlığın hakkında seninle çekişmek ve o 
konuda sana ortak olmak için gelmedik, aksine biz Rabbinin katından sana elçi 
olarak gönderilmiş vazlf eli iki kuluz" manasını içermektedir. 



14 ·:· Bedai'ut-tefslr 

"Rab" kelimesinin Hz. Musa (a.s)  ve Hz. Harun'u (a .s )  gösteren zamirle değil 
de firavunu gösteren zamirle tamlama içinde olması, onun dinleyip itaat etmesi
ni ve hakkı kabul etmesini sağlamak içindir. Bu, dostu tarafından gönderilen bir 
elçinin kişiye "Ben dostun ve hocan tarafından sana gönderilen elçiyim!" demesi 
gibidir. Elçiyi gönderen kişi her ne kadar elçinin de hocasıysa da, elçi, dinleyip 
itaat etmeye yöneltmek için özellikle muhatabının hocası olduğunu vurgulamak
tadır. Ayette de Hz. Musa (a.s) ve Hz. Harun (a .s ) , aynı sebeple, kendilerinin de 
Rabbi olan Allah' ın ,  özellikle firavunun Rabbi olduğunu vurgulamışlardır. 

Daha sonra Hz. Musa (a.s) ve Hz. Harun (a.s ) ,  firavundan İsrail oğullarına 
işkence etmekten vazgeçmesini, onları serbest bırakıp kendileriyle birlikte gön
dermesini talep etmişlerdir. İşkence edilmeyi hak etmeyen birine işkence etme
meyi, zalimce ve düşmanca davranmamayı birinden talep eden kimse aşırı bir 
istekte bulunmuş ve muhatabını güç duruma sokmuş olmaz. Aksine ondan in
saflı davranmasını istemiş olur. 

Cenab-ı Hak, bu talepten sonra firavuna üç ayrı tecrübe ve safha bildirmiştir: 

1. Allah Teala, şöyle buyurmuştur: "Biz, sana Rabbin tarafından bir ayet (mu
cize) ile geldik. " Yani Hz. Musô. (a.s) ve Hz. Harun (a.s), firavuna şöyle demiştir: 
Bizim uydurup iftirada bulunduğumuzu ileri sürmenden berfyiz, uzağız. Çünkü 
biz sana açık delil ve burhanla geldik. Bu delil, muhatabı ikna edecek ve sustu
racak derecede güçlüdür. 

Söz konusu delilden sonra elçi gönderilen kişinin iki durumu söz konusudur. 
Bunlar da sonraki iki şıkkı oluşturur: 

2. Delili dinleyip hakka uymak, böylece hidayet ehlinden olmak. "Kurtuluş 
hidayete uyan/arındır! " 

3. Hakkı yalanlayıp yüz çevirmek. Yalan layıp yüz çeviren lere ise azap 
vardır. 

Bu ayet, adalet ve insaf ölçülerine uymayı, delile dayanmayı, hakkı dinleyip 
ona uyan ile yalanlayıp yüz çevirenin hak ettiği karşılığı çok hoş bir hitap, uygun 
bir söz ve etkili bir teşvik ve caydırıcılıkla ifade etmektedir. 8  

49. (Firavun) : "Sizin Rabbiniz kimdir, ey Musô.? "dedi. 

50. (Musa) : "Rabbimiz bütün herşeye hi/katını verip, sonra da doğru 
yolu gösterendir" dedi. 

8 Bedfüu'l-fevfüd ( ll/169-1 70) 
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Tefsiri : 

Mücahid şöyle demiştir: Allah Teala, her şeye kendine Ö2gÜ bir yaratılış ver
miştir. İnsana hayvanların ,  hayvanlara da insanın yaratılışını vermemiştir. 

Müfessirlerin çoğunun görüşleri bu mana etrafında döner. 

Atıyye ve Mukatil de şöyle demiştir: Allah Teala, her şeye kendine mahsus 
şeklini vermiştir. 

Hasan-ı Basri ve Katade ise şöyle demişlerdir: Cenab-ı Hak, her şeye uygun 
olan vasıflar vermiştir. 

Ayetin anlamı şudur: Allah Teala, her şeye kendine mahsus yaratılış ve şekli, 
yaratılış amacına uygun olan özelliği vermiştir. Daha sonra onu yaratılış amacıyla 
örtüşen geçinme, yeme-içme, üreme, gezip-dolaşma ve hal-hareketle ilgili uygun 
olan yollara yöneltmiştir. Bu, müfessirlerin genelinin kabul ettiği doğru görüştür. 
Buna göre bu ayet, "Takdf r edip yol gösterdi "9 ayetinin bir benzeridir. 

Kelbi ve Süddi şöyle demiştir: Allah Teala, erkeğe kadını, erkek deveye dişi
sini ve bu şekilde her cinsin erkeğine dişisini vermiştir. 

Süddi'nin aynı manadaki sözü ise tam olarak şöyledir: Erkeğe yaratılışı ken
disine benzeyen bir dişi vermiş ve sonra onu birleşmeye yönlendirmiştir. 10 

Bu, İbn Kuteybe'nin 11 ve Ferra'nın tercih ettiği görüştür. 

Ferra şöyle demiştir: İnsan cinsinin erkeğine kendisine benzeyen kadını ,  
koça koyunu, öküze ineği vermiş, sonra da erkeğe dişisine nasıl yaklaşacağını 
ilham etmiştir. 

Ebu İshak şu değerlendirmeyi yapmıştır: Bu yorum uygundur. Çünkü canlı 
cinslerinin erkekleri, daha önce dişisine yaklaşan hiçbir erkek görmedikleri halde 
dişilerine yaklaşmaktadırlar. Çünkü Allah Teala onlara bunu ilham etmiş ve onları 
buna yöneltmiştir. Ancak önceki görüş bunu da içine almaktadır. Çünkü Allah' ın 
canlıyı kendisine faydalı şeylere yöneltmesi bu faydayı da ihtiva etmektedir. 

Bizim kanaatimize göre ise bu görüş sahipleri ayetin manasını daraltmışlar
dır. Çünkü ayet, onların dile getirdiklerinden daha büyük ve daha önemli bir 
mana içermektedir. 

Öncelikle ayette "her şey" den bahsedilmesi, bu yorumun uzak olduğunu 
gösterir. "Her şey" ifadesini, sadece canlıların erkek ve dişileri ile sınırlandırmak 
hem uygun değil hem de mümkün değildir. Melekler, cinler, evlenmeyen insan
lar ve çiftleşmeyen hayvanlar "her şey" ifadesinin kapsamından nasıl dışarıda 

9 f\la 87!3 
10 Tefslru't-Taberl (XVl/172) 
1 1  Bk. Tefslru Garlbi' l-Kur'an (279) 
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tutulabilir? Sonra erkeğin yaklaştığı dişiye nasıl �· "hilkat" denilebilir? Bunun 
Kur'an' da bir benzeri var mıdır? Eğer Allah Teala, zikrettikleri manayı kastetseydi 
daha açık ve daha vazıh bir ifade kullanırdı .  Nitekim bir ayette açık-seçik bir 
şekilde "Erkek ve dişiden ibaret olan iki çifti O yarattı "12 buyurmuştur. Kısaca
sı "Rabbimiz bütün herşeye hilkatın ı  verip, sonra da doğru yolu gösterendir" 
ayetinin yukarıda geçtiği şekilde yorumlanması uygun değildir. 

Ayet hakkında Dahhak da şöyle bir görüş ileri sürmüştür: Cenab-ı Hak, her 
şeye hilkatini vermiştir. Ele tutma, ayağa yürüme, dile konuşma, göze görme ve 
kulağa işitme kabiliyeti vermiştir. 

Bu sözün manası şudur: Allah, her organa yaratılış amacına uygun bir 
kabiliyet vermiştir. Buna göre ayette geçen Jl>- "hilkat" kelimesi, ism-i mef'ul 
(edilgen ortaç) formundaki kelimeler gibi "yaratılmış" anlamındadır. O halde bu 
yorumla kastedilen şudur: Allah her organa yaratılış amacına uygun yapacağı 
fiiller vermiştir. Çünkü organlardan çıkacak fiillerin hepsi Allah tarafından yara
tılmış ve organlara verilmiştir. 

Bu yorum her ne kadar doğru ise de ayetin manası daha geniştir. 

Doğru olan birinci görüştür. Allah Teala, her şeye kendine özgü bir yaratılış 
vermiş, sonra da onu yaratılış amacına yöneltmiştir. Allah' ın dışında hiçbir yara
tıcı ve yol gösterici yoktur. 

Bu yaratılış ve bu hidayet, Allah' ın yaratılıcılık ve birliğinin delillerindendir. 
Allah düşmanı firavuna bir delil olarak sunulmasının sebebi de budur. Zaten 
firavun da bunun hiçbir şekilde kınanmayacak kat'! bir delil olduğunu bildiği için 
ilgisi olmayan fasit bir soru soruyor: "Geçmiş asırlar halkının halleri nicedir?"13 
Bu soru ile şunu demek istiyor: 

Ya önceki nesillerin durumu ne olacak? Onlar bu Rabbi kabul etmedi, ona 
kullukta bulunmadı, aksine putlara tapındılar. Eğer senin dediğin gerçek olsaydı 
bu gerçek önceki nesillere kapalı kalmaz ve onlar bunu ihmal etmezlerdi .  

Hz .  Musa (a.s}, kendisinin ve başkalarının müşahede ettiği alemlerin 
Rabbi'nin yaratıcılık eserlerini firavuna delil olarak sundu. Ancak o Allah düş
manı, Allah' ı  inkar edenlerin inkarı ve müşriklerin şirkiyle karşılık verdi! Batıla 
uyanların durumu işte hep böyledir. 

Bu tavır, firavunu izleyenlere bir ölçü ve örnek olmuştur. Onlar da, pey
gamberlerin getirdikleri hakikatlere zındıkların, sapıkların, filozofların ,  sabillerin, 
sihirbazların ve bu ümmetin bid'atçı ve sapıklarının sözleriyle karşılık verirler! 

12 Necm 53/45 
13 Taha 20151 
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Hz. Musa (a.s) , firavunun bu karşılığına "Onların bilgisi Rabbimin yanında 
bir kitabtadır. Rabbim yanılmaz ve unutmaz. "14 diyerek en güzel cevabı vermiştir. 
Bu cevabın anlamı şudur: O nesillerin işleri, inkarları ve Allah ' la birlikte başka 
varlıklara kulluk etmeleri Rabbimin katında bellidir. Rabbim onların işlerini bil
miş, muhafaza etmiş ve bir kitaba kaydetmiştir. Kıyamet gününde onların hak 
ettiği karşılığı verecektir! 

Onların davranışlarını bir kitaba kaydetmesi unutma ve şaşırma endişesinden 
kaynaklanmamaktadır. Çünkü O, ne şaşırır, ne de unutur, böyle şeylerden mü
nezzehtir. 

Buna göre burada zikredilen kitap davranışların kaydedildiği amel defteri-
dir. 

Ancak Kelbl, bu ayetteki kitapla levh-i mahflızun kastedildiğini ileri sürmüş
tür. Buna göre kastedilen, ezelde olacakların kaydedildiği kader kitabıdır. Bu du
rumda ayetin manası şudur: Allah Teala, geçmiş nesillerin davranışlarını bilmiş 
ve daha o davranışlar yapılmadan önce onları yazmıştır. 

Böylece bu ayet, "Rabbimiz bütün herşeye hilkatını verip, sonra da doğru 
yolu gösterendir" cümlesinin devamı olur. Bu, üzerinde düşünülmeye değer bir 
husustur! 15 

14 Taha 2o;s2 
15 Şifau'l-AILI (78-79) 



51. (Firavun) : "Geçmiş asırlar halkının halleri n icedir?" Jedi. 

52. Dedi ki: "Onların bilgisi Rabbimin yanında bir kitabtadır. Rabbim 
yanılmaz ve unutmaz. 

53. "O, yeryüzünü size bir döşek yapan, sizin için orada yollar açan 
ve gökten yağmur indirendir. " Biz onunla (yağmurla) çeşitli bitkilerden 
çifter çifter çıkardık. 

54. Siz de yeyiniz, davarların ıza da yediriniz. Şüphe yok ki bunlarda 
tam akıl sahipleri için ayet (be/ge)ler vardır. 

55. Biz sizi ondan yarattık. Ona iade ederiz. Bir kere daha yine on
dan çıkarırız. 

56. Anda/sun Biz ona (Firavuna) ayet/erimizin hepsini gösterdik de o 
yalanladı ve yüz çevirdi. 

57. (Firavun): "Sen, büyünle bizi topraklarımızdan çıkarmaya mı 
geldin, ey Musa?" dedi. 

58. ''Anda/sun biz de sana senin büyün gibi bir büyü getiririz. Bizimle 
senin aranda bir buluşma yeri ve vakti belirle ki, sen de biz de caymaya
/ım. Düz ve geniş bir yer olsun. " 

59. (Musa) : "Sizinle karşılaşma zamanımız tören günü(nüz} olsun. 
Kuşluk vakti insanlar top/ansınlar" dedi. 

60. Firavun dönüp hilesini (ve sihirbazların ı) topladı. Sonra geldi. 

61 . Musa onlara (büyücülere) : "Vay size, Allah 'a yalan uydurmayın. 
Yoksa sizi azab ile helak eder. O'na iftira eden zaten zarar eder" dedi. 

Tefsiri: 

Allah Teala, iftiracıların mutlaka kendi katından bir gazaba uğrayacaklarını 
ve dünyada zillete düşeceklerini bildirmektedir. 

Çünkü en büyük iftira, Allah 'a  isim, sıfat ve fiillerinde iftira etmektir. 

Allah Teala, iftiracıları mutlaka hüsrana uğratacağını, onları doğru yola ilet
meyeceğini ve kökten helak edeceğini ifade etmektedir. Kelimi olan Hz. MCısa'nın 
inkarcıların lider ve elebaşlarına şöyle dediğini bildirmektedir: "Vay size, Allah 'a 
yalan uydurmayın. Yoksa sizi azab ile helô.k eder. O'na iftira eden zaten zarar 
eder" 16 

16 es-Savföku'l-Mürsele (IV/1212)  
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62. Büyücüler durumlarını aralarında karşılıklı konuştular. Danışma
larını da gizli yaptılar. 

63. Dediler ki: "Bu ikisi ancak sizi sihir/eriyle yurdun uzdan çıkarmak 
ve sizin en güzel olan bu yolunuzu (dininizi) yoketmek istiyen iki sihir
bazdır. 

64. "O bakımdan bütün becerilerin izi bir araya getirip saf saf gelin. 
Çünkü bugün kim üstün gelirse umduğunu elde eder. " 

65 . Dediler ki: "Ey Musa, sen mi  bırakırsın, yoksa ilk bırakan biz mi 
olalım?"  

66. O: "Hayır, siz bırakın" dedi. Bir de  baktı ki: Onların ipleri ve  değ
nekleri büyülerinden ötürü kendisine yürüyorlarmış gibi geldi. 

67. Musa içten içe bir korkuya kapıldı. 

68. Biz ona: "Korkma!" dedik. "Üstün gelecek olan kesinlikle sensin! 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerimede bulunan d! "sen" kelimesindeki zamirin aynı anlam
daki ..;....;i zamiriyle pekiştirilmesi, Hz. MO.sa'nın kalbindeki korkuyu gidermiş ve 
ona güven ve galibiyet duygusu vermiştir. Eğer pekiştirici bir kelime olmaksızın 
sadece �\ıı d! --..Q.,.,,; 'J veya �\ıı ... :. . ..ıİJ .....A>.; 'J denilseydi, Hz . MO.sa'nın kalbin
deki korkuyu gideren pekiştirmedeki güçlü mana ve korkuyu giderici ferahlatıcı
lığı bu ifadeler sağlayamazdı .  Çünkü � \ı 1 ..;....;i d! "Üstün gelecek olan kesinlikle 
sensin! "  cümlesindeki üç kelimede altı incelik vardır: • 

1. Kendisinden sonra gelen kelimeleri pekiştirme özelliğine sahip olan şed
deli 

. 
.:ııedatı . Mesela �Li ..J..;j "Zeyd ayaktadır" �ümlesinin başına bu edatı koyarak 

t•Jl.ii l...1..ıj .:ıı "Zeyd gerçekten ayaktadır" dersin. !kinci cümlede Zeyd' in ayakta olu
şunun belirtilip vurgulanması, birinci cümledekinden çok daha güçlüdür. 

2 . .!l;ı"sen" kelimesindeki zamirin, aynı manadaki ..;....;1 zamirinin tekrarıyla 
pekiştirilmesi. Eğer sadece ı)s-\ıi ..;....;1 "Üstün gelecek sensin" denilseydi, .  Hz. 
MO.sa'nın (a .s) galibiyetini ve üstünlüğünü bu derecede vurgulayamazdı . 
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3. ,}�\ıı "Üstün" kelimesinde JI ta'rif (belirlilik) edatının bulunması. Eğer�! 
�i ..;:....;\ şeklinde nekire (belirsiz) söylenseydi Hz. Musa (a.s) gibi olan her ferdi 

kapsardı .  Nitekim nekire olarak J:::·.> "bir adam" denildiğinde, her ferdi kapsar. 
Ancak ta'rif edatıyla � )1 "adam" denildiğinde kim olduğu tahsis edilmiş ve 
belirlenmiş olur. Ayet-i kerimede de durum aynıdır. Ta'rif edatıyla � \ıı ..;:....;\ �l 
denilince, "Üstün olan sensin, başkası değil!" denilmiş olmaktadır. 

4 . .)WI "üstün" kelimesi yerine, aynı manada iki veya daha fazla sıfatın güç
lü olanı�ı ifade etmekte kullanılan j..Ji vezninde ve ism-i tafdil formundaki ._)s. \ıı 
"daha üstün,  en üstün" kelimesinin kullanılması . 

5. Galibiyetin, "yücelik" anlamındaki fa maddesiyle ifade edilmesi .  

6 . .)>-\ıı ..;:....;\ ...!.L) "Üstün gelecek olan kesinlikle sensin! " cümlesinin isti'naf 
(başlangıç) cümlesi yapılması. .)>-'11 ..;:....;\ �\' "Çünkü üstün gelecek olan kesin
likle sensin!" denilmemiştir. Zira bu, Hz. Musa'nın (a.s) korkusunun giderilişinin , 
üstün olmasından kaynaklandığı anlamına gelirdi. Halbuki maksat bu değildir . 
.....c;...; 'i emriyle önce onun korkusu giderildi, daha sonra ._)s.\I\ ..;:...;1 �ı cümlesi 
yeni bir cümle olarak yer aldı .  Bu, Hz. Musa'nın (a .s) galibiyetini vurgulamada 
ve onun kalbini ve maneviyatını güçlendirmede daha etkili olmuştur. 

Bu üç kelimedeki altı incelik işte bunlardır. Akılları hayran bırakan, gönülleri 
cezbeden bu harikulade belagatin, edipleri aciz bırakan, nice akıcı ve tutarlı ko
nuşan kimseleri hayranlıkla susturan, söz ustalarını yaya bırakan bu eşsiz ve yüce 
kelamın üzerinde ne kadar düşünülse azdır! 

Burada şöyle bir itiraz ileri sürülebilir: �j "Sen" kelimesindeki gibi bitişik bir 
zamiri aynı anlamdaki ..;:...;i kelimesi gibi ayrık bir zamirle pekiştirmek bu zamirler
den sadece biri ile yetinmekten daha etkili olsa Kur'an'da güçlü ifade edilmeye 
daha layık olan Allah' ın anıldığı yerlerle ilgili olarak itirazlar söz konusu olabilir. 
Çünkü Kur'an-ı Kerim' de bu zamirlerden sadece biri ile yetinilerek Allah'ın anıl
dığı yerler mevcuttur. Şu ayet-i kerime bunlardan biridir: Li� �LLdı �:�l.4 �I j 
� j5 )&. dl _;:;..iı !l� :G � j�_, �G � _WJ �G � dl.Jı t_fj �\..!] ;_,;. �ı 
�_ı,.; "(Resulüm!) De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Alldh 'ım! Sen mülkü diledi-
ğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de 
alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin"17 

Eğer bitişik zamirin ayrık zamirle pekiştirilmesi bu zamirlerden biri ile yetin
mekten daha etkili ise bu ayette buna başvurulmamasının sebebi nedir? Bizzat 
Allah'ın zikredildiği bu ayette de pekiştirmenin bulunması gerekmez mi? Çünkü 
Allah'ın zatı etkili ve vurgulu ifade edilmeye Hz. Musa'nın sihirbazlara üstünlü
ğünün ifade edilmesinden daha layıktır. 

17 Al-i İmran 3/26 
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Eğer bitişik zamirin ayrık zamirle pekiştirilmesi ifadeye bir etki ve vurgu ka
zandırmıyorsa neden böyle bir açıklama yapıyoruz? 

Bu itiraza şöyle cevap verilir: Bitişik zamirin ayrık zamirle pekiştirilmesi, 
sadece mananın zihinde yerleşmesini ve sabitleşmesini sağlamak için gereklidir. 
Allah' la ilgili hususlar ise böyle bir şeye muhtaç değildir. Çünkü O'nun hakkında 
.,e..ü � JS J.s- .,;l "O, her şeye güç yetirir" denildiğinde, O'nun her şeye güç ye

tirdiği ortaya çıksın ve gerçekleşsin diye pekiştirme yapmaya ihtiyaç duyulmaz. 
Çünkü, O'nun her şeye güç yetirdiği ve kudretinin tüm yaratıklar üzerinde geçerli 
olduğu zaten bilinmektedir. Zira bu, hiç şüphe olmayan ve tereddüt duyulmayan 
malum bir husustur. Böyle açık-seçik olan bir hususta pekiştirmeye gerek yoktur. 
Çünkü pekiştirmenin özelliği, gönle yerleştirilmek istenen manayı güçlendirmesi
dir. Allah'ın her şeye güç yetirmesi ise zaten gönüllerde sabit bir husustur. Dola
yısıyla güçlendirilmeye ve pekiştirilmeye ihtiyacı yoktur. 

Ancak bu açıklamaya da şöyle bir itiraz ileri sürülebilir: Kur'an-ı Kerim'de 
bizzat Allah'ın anıldığı yerlerde de bitişik zamirlerin ayrık zamirle pekiştirildiği 
vakidir. Şu ayet bunun bir örneğidir: '\ ... _#jı {":f..&. ..:...;i .i.tı Gizlilikleri eksiksiz bilen 
yalnızca sensin"18 Allah' ın gizlilikleri bilmesi de her şeye güç yetirebilmesi gibi 
değil midir? Neden pekiştirilmiştir? İkisi de Allah hakkında olduğuna göre aynı 
şekilde değerlendirilmeli değil miydi? 

Bu itiraz şöyle cevaplandırılabilir: Bu ayetteki iki zamirden birinin diğeriyle 
pekiştirilmesi bizim daha önce söylediklerimizin değerini azaltmaz. Çünkü bu 
zamirlerden biriyle yetinilseydi Hz. Musa (a.s) i le ilgili ayette bitişik zamirin ayrık 
zamirle pekiştirilmemesi durumunda söz konusu olan ifadenin etkisinin azalması 
burada da söz konusu olurdu. Halbuki her iki zamir de kullanılınca ifade daha 
güçlü ve daha etkili hale gelmiştir. Çünkü Allah Teala güçlü ve etkili sözle nite
lenmeye daha layıktır. 

Zamirlerin birlikte kullanılması ve sadece biriyle yetinilmesine bir misal ve
relim: Eğer kastedilen anlam gönüllere yerleşmiş, kalplerde kökleşmiş malum 
bir husus ise zamirlerden biri diğeriyle pekiştirilebilir de bunlardan biriyle ye
tinilebilir de. Pekiştirilirse söze hakkı verilmiş olur. Pekiştirilmezse açık ve zahir 
olduğundan dolayı zaten sözün buna bir ihtiyacı yoktur. Ama eğer kastedilen 
anlam açık ve belli değilse, kapalı yönleri varsa açıklık ve belirlilik kazanma
sı ve güçlenmesi için zamirlerden birinin diğeriyle pekiştirilmesi iyi olur. Allah 
Teala'nın Hz . Musa'ya (a.s) yönelttiği şu hitap bunun bir örneğidir: ..iı � 'i tili 
�\İı ..:...;i "Biz ona: "Korkma!" dedik. "Üstün gelecek olan kesinlikle s�nsin!" Hz. 
Musa'nın (a.s) sihirbazlara üstün geleceği ve onları mağlup edeceği Allah katın
da kararlaştırılmış bir husustur. Ancak başkaları için malum ve belli değildir. Al
lah Teala, Hz. Musa'nın (a.s) korku ve endişesini gidermek için kendine malum 

18 Maide 5/116 
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olan bu hususu ona da çok güçlü bir ifade ile bildirerek onun maneviyatını sağ
lamlaştırmak ve güçlendirmek istemiştir. Bu sebeple bitişik zamiri ayrık zamirle 
pekiştirmiş ve böylece yukarıda izah ettiğimiz güçlü mana oluşmuştur. Eğer bu 
pekiştirme olmasaydı yine Hz. Musa'ya (a.s) korkusunun giderildiği ve sihirbaz
lara üstün geleceği bildirilmiş olurdu . Ancak ifade, " ).$:. \İı ..:.Ji -i.tı Üstün gelecek 
olan kesinlikle sensin "! cümlesinin Hz. Musa'nın (a.s) gönlüne verdiği cesareti 
veremezdi .  Bu, farkına varılması gereken bir inceliktir ! 19 

").$:. \İı ..:.Jt .itı Üstün gelecek olan kesinlikle sensin" ayetinde birkaç incelik 
vardır: 

1 .  Kendisinden sonra gelen kelimenin anlamını pekiştiren şeddeli �1 edatı . 

2 . ..!.11 "Sen" kelimesindeki zamirle aynı anlamda olan .:....;i zamirinin pekiştir
me amacıyla tekrarlanması 

3. ).$:.\İı "üstün" kelimesinin, �t_, J� şeklinde nekire (belirsiz) değil de, Hz. 
Musa (a.s) dışındaki kimselerin değil de.sadece onun üstün olacağını gösterecek 
şekilde ma'rife (belirli) zikredilmesi 

4. );.\İt "üstün" kelimesinin, aynı anlamdaki iki veya daha fazla sıfatın en 
güçlü olanını ifade etmekte kullanılan j..Ji vezninde ism-i tafdil olması dolayısıy
la "daha üstün, en üstün" anlamını içermesi 

5. ").$:. \İı ..:.Ji �!Üstün gelecek olan kesinlikle sensin "!cümlesinin başındaki 
sebep bildiren J "lam" edatının düşürülmesi. Bu, ayet-i kerimede Hz. Musa'ya 
(a.s) verilen cesareti güçlendirmektedir. Çünkü bu cümleden önceki � ·'} 
"korkma!" buyruğu, aynı zamanda korkunun yersizliğini açıklayan bir sebeptir. 
Zira Hz. Musa'ya (a.s) korkuyu yasaklayan bir buyruktur. Bu buyruktan sonra 
gelen "�\İl ..:.Ji iLı Üstün gelecek olan kesinlikle sensin" cümlesi de korkuyu 
yasaklamaktadır. Çünkü üstün olan kendisinden zayıf olanlardan korkmaz.20 

------------ ---

19 el-Fevfüdü'l-Müşevvik (204-206) 
20 el-Fevfüdü'l-Müşevvik ( 185) 

1 

l 



S u re: 20 • Ta-ha S u res i  ������������ 

69. "Sağ elindekini (asanı) brrak. Onların yaptıklarını yutacak. Onla
rın yaptıkları ancak bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye giderse iflah 
olmaz. " (Asa, büyülerini yutunca); 

70. Derken büyücüler secdeye kapandılar. "Harun ve Musa 'nın Rab
bine iman ettik" dediler. 

71 . (Firavun) dedi ki: "Ben size izin vermeden önce ona iman mı et
tiniz? Muhakkak ki o, size büyüyü öğreten büyüğünüzdür. Anda/sun ki 
sizin el ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hurma dallarına asaca
ğım. (Benimle Musô'nın Rabbinden) hangimizin azabının daha şiddetli 
ve kalıcı olduğunu da mutlaka bileceksiniz. " 

Tefsiri: 

Allah' ın sıfatlarını inkar eden bid'atçilerin o sıfatları kabul eden kimselere 
karşı sürdürdükleri metot daima böyledir. Delil ve tartışma meydanında mağlup 
olunca teşvik, tehdit ve işkence etme metoduna başvururlar.21 

Hz . Musa (a .s) delil bakımından üstün gelip yaptığı çağrının ve peygam
berliğinin doğruluğu anlaşılınca ve sihirbazlar Allah ve peygamberine inanarak 
secdeye kapanınca, inkarcıların lideri olan firavun da aynı metoda başvuruyor 
ve sihirbazları şöyle tehdit ediyor: Anda/sun ki sizin el ve ayaklarınızı çaprazlama 
keseceğim ve hurma dallarına asacağım. " 

Kalplerine iman iyice yerleşmiş olan sihirbazlar, dünyadaki cezanın 
ahirettekinden daha kolay ve daha az olduğunu; buna mukabil inanmalarından 
dolayı ahirette elde edecekleri sevabın daha büyük, daha faydalı ve daha kalıcı 
olduğunu idrak ettiler. 22 

Onun ,hiçbir sözlerine karşılık veremediğini, onlara bir zararının dokunma
drğrnı, bir fayda da sağlayamadığını görmezler mi?23 

Bu ayet-i kerimede, konuşma kabiliyetinden ve bir fayda ve zarar verme 
özelliğinden mahrum bulunmak, tapılmaya layık olmamanın gerekçesi olarak 
zikredilmiştir. Bu, tapılacak varlığın mutlaka konuşma, kendisine kulluk edene 
fayda ve zarar verme vasıflarını  taşımasının gerektiği hakkında akla ve nakle 
dayalı bir delildir. Bu özellikte olmayan hiçbir varlık tapılmaya layık olamaz!24 

2 1  Derlemede dipnotta verilen bu kısmı okuyucunun bağlantıyı kolay kurması için yukarıya 
yazdık. (Mütercimin notu) 

22 es-Savfüku' l-Mürsele ( IV/1389) 
23 Taha 20/89 
24 es-Savfüku' l-Mürsele ( l l l/915) 
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72. Dediler ki: "Bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana seni üstün 
tutmayız. Ne hüküm vereceksen ver. Sen ancak bu dünya hayatında 
hükmedersin. 

73. "Gerçekten biz Rabbimize iman ettik ki, günahlarımızı ve bizi iş
lemeye zorladığın büyüyü bağışlayarak bizi af etsin. Allah '(ın mükafatı) 
hem daha hayırlıdır hem de (azabı) daha kalıcıdır." 

74. Gerçek şu ki: Kim Rabbine günahkar olarak gelirse, onun için 
Cehennem vardır. Orada ölmez de dirilmez de. 

75. Kim de O'na mü 'min olarak salih amelde bulunmuş halde gelir
se, onlar için en yüksek dereceler vardır. 



S u re :  20 • Ta-ha Su resi ·:· 25 

76. (Ve) altından ırmaklar akan Adn Cennetleri (de). Onlar orada 
ebedidir/er. İşte arınan kimselerin mükafatı budur. 

77. Anda/sun ki Biz Musa'ya şunu vahyettik: "Kullarımla geceleyin 
yola çık; (Firavun'un) yetişme(sin)den yana korkun(uz) ve (boğulmak) 
endişen(iz) olmaksızın onlar için denizde kupkuru bir yol aç. " 

78. Firavun askerleriyle onların ardınca gitti. Ancak kendilerini de
nizden ne kap/adıysa kapladı. 

79. Firavun, kavmini saptırdı; h idayet yolunu göstermedi. 

80. Ey İsrailoğulları! Gerçekten Biz sizi düşmanınızdan kurtardık. Ve 
sizinle Tur' un sağ yanında sözleştik, (Tfh 'te) size kudret helvası ve bıl
dırcın da indirdik. 

81. Size verdiğimiz güzel rızıktan yeyin ve o hususta haddi aşmayın. 
Çünkü, o takdirde gazabını gelip sizi bulur. Gazabını her kime gelip 
çatarsa, yıkılır gider. 

82. Muhakkak Ben, tevbe eden, iman eden ve salih amel işleyip 
hidayet üzere olana da çok çok mağfiret ediciyim. 

83. "Kavminden erken gelmek için seni aceleye iten nedir ey Musa! 

84. "Onlar da arkamdan geliyorlar. Rabbim, razı olasın diye ben hu
zuruna gelmek için acele ettim " dedi. 

85. Buyurdu ki: "Senden sonra Biz kavmini fitneye düşürdük. Sonra 
Samir! de onları saptırdı. " 

86. Musa kızgın ve kederli bir şekilde kavmine döndü, dedi ki: "Ey 
kavm im, Rabbiniz size güzel bir vaadde bulunmadı mı? Yoksa aradan 
geçen süre size uzun mu geldi? Yahud üzerinize Rabbinizden bir gaza
bın gelmesini mi istediniz de bana olan va 'dinizde durmadınız?" 

87. Dediler ki: "Biz, kendi güç ve isteğimizle va 'dine muhalefet etme
dik. Fakat (Kıbti) kavmin süs eşyasından iğreti aldığımız ağırlıklar yük
lenmiştik de onları (ateşe) attık. Samir! de böylece attı . " 

88. (Samirf) onlara böğüren bir buzağı heykeli yaptı. (Samirf ve ona 
uyanlar) dediler ki: "Bu sizin ilahın ızdır, Musa 'nın da ilahıdır. O, unuttu. " 

Tefsiri : 

Şeytanın Yahudileri düşürdüğü tuzaklardan biri de, onların, müşriklerin uğ
radıkları cezayı ve acı akıbeti görüp durdukları, peygamberleri de henüz hayatta 
olduğu halde Allah' ı  bırakıp da buzağıya tapınmalarıdır. Halbuki o buzağıyı ya
panı yaparken görüp duruyorlardı .  Onu şekillendirmiş, ateşte eritmiş, çekiç ve 
eğe ile inceltmiş, elleriyle evirip çevirmiş ve böylece ona son halini vermişti . 

Buzağıyı sadece kendilerinin ilahı saymakla yetinmeyip onun Hz. MCısa'nın 
(a.s) da ilahı olduğunu iddia etmeleri şaşılacak bir durumdur. Böylece onlar, Hz . 
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Musa'nın (a.s) da Allah'tan başkasına, üstelik canlıların en ahmağı olan, ahmak
lık ve zillet konusunda örnek gösterilen, kendisine gelecek zararı korumaktan 
büyük bir acz içinde olan buzağıya kulluk ettiğini iddia etmişlerdir! 

Bu çirkin iddia ile de yetinmemişler, Hz. Musa'nın (a.s) şaşırıp yanıldığını ,  
buzağının ilahı olduğunu unuttuğunu ileri sürmüşlerdir! 

"Bu sizin ilôhınızdır, Musô'nın da ilahıdır. O, unuttu. "  ifadesinin anlamı hak-
kında İbn Abbas'tan -radıyallahu anh- nakledilen birkaç tane rivayet vardır: 

1 .  Musa, şaşırıp yanılmıştır. 

2 .  Musa, Rabbini aramaya gitti. Ama şaşırdı ve O'nun yerini bilemedi .  
3. Buzağının sizin de onun da ilahı olduğunu size hatırlatmayı unuttu. 

Bu ifadenin anlamı hakkında Süddi de şöyle demiştir: Musa, ilahım burada 
bırakıp onu Tur'da aramaya gitti. 

Katade'nin yorumu ise şöyledir: Musa'nın aradığı aslında bu idi, fakat o 
bunu unuttu ve başka yerde aramaya gitti. 

Meşhur olan görüşe göre bu söz, buzağıyı yapan Samir! ve onunla birlikte 
buzağıya tapınan kimselerin sözüdür. Bununla birlikte lbn Abbas'tan -radıyallahu 
anh- yapılan başka bir rivayete göre, bu söz, Allah'a  füttir ve Samiri'nin bağlı 
olduğu gerçek imanı unuttuğunu bildirmektedir. Ancak doğru olan görüş birinci
sidir. Sözün akışı da onu desteklemektedir. Zaten Buhar! de, onun dışında başka 
bir görüş nakletmeyerek şöyle demiştir: Onlar "Musa, şaşırıp Rabbini bilemedi" 
diyorlardı . 25 

Samir!, buzağının , Hz. Musa'nın (a.s) da ilahı olduğunu iddia ettiği için İsrail 
Oğulları ' nın aklına tabii olarak "Eğer bu, Musa'nın ilahı ise o kiminle buluşmaya 
gitti?" sorusu gelecekti. Bu sebeple "Musa, ilahım unutmuştur" demek suretiyle 
onlar daha sormadan akıllarındaki bu soruyu cevaplamış oluyordu. 

Şüphesiz bu durum, şeytanın onlara oynadığı en çirkin oyunlardan biridir! 

Durumları ne kadar ibretliktir! Toprağın altından çıkarılmış b ir madenden 
bir heykel yaptılar. Bu heykelin ateşte eritilmesi, işe yaramaz olan kısımların
dan arındırılarak temizlenmesi, sonra ateşte defalarca çevrilerek demir çekiçlerle 
inceltilmesi ve eğelerle yontulması gerekti . Yapan kişi, ona, ahmaklık, zillet ve 
sefaletle tanınan bir hayvanın şekil ve suretini verdi .  Bütün bunları görüp bilme
lerine rağmen, o heykelin Hz. Musa'nın (a.s) ilahı olduğunu, fakat onun şaşırıp 
başka bir ilah aramaya gittiğini iddia ettiler! 

25 Bk. Fethu ' l-Bar1 (Vl/487) e l -Enbiya, babu kavlillahi azze ve celle "Ve he! etake had1sü Musa." 
Taberi de tefsirinde bu görüşü tercıh etmiştir. Bk. (XVl/201 )  
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Muhammed b.  Cerir et-Taberi şöyle demiştir26: İsrail Oğulları' nın buzağıyı ilah 
edinmelerinin sebebi, Abdülkerim b. Heysem'in İbrahim b. Beşşar er-Remadl -
Süfyan b .  Uyeyne - Ebu Said - İkrime kanalıyla İbn Abbas'tan -radıyallahu anh
naklettiği şu hadisedir: Firavun ve ordusu, Allah tarafından denizde açılmış yola, 
takip ettikleri Hz. Musa (a.s) ve kavminin arkasından atıldıkları zaman, firavun 
siyah bir at üzerindeydi .  At ürküp denizde açılan yolda yürümek istemedi. Bu
nun üzerine Cebrail (a .s ) ,  dişi bir kısrak üzerinde ona göründü. Hayvan kısrağı 
görünce hemen onun peşi sıra yola atıldı . İşte Samir! bu esnada Cebrfül' i  (a.s) 
tanıdı ve O'nun binmiş olduğu kısrağın izinden, tırnağını bastığı yerden bir avuç 
toprak aldı . 

Süfyan şöyle demiştir: İbn Mes'ud -radıyallahu anh- ayeti ı...r:} )t � � i.:; . ! '.:..�;;� 
J_,..;..j ı"Elçinin kısrağının izinden bir avuç aldım" şeklinde okurdu.27 

Ebu Said, İkrime kanalıyla İbn Abbas'tan -radıyallahu anh- şöyle nakletmiştir: 
Samiri'nin içine "Sen bu avuçladığın toprağı bir şey üzerine atar ve 'Şöyle şöyle 
ol ! '  dersen dileğin mutlaka gerçekleşir" şeklinde bir his doğmuştu. Denizi geçene 
kadar avuçladığı toprak elinde idi. Hz . Musa (a.s) ve İsrail Oğulları denizi ge
çip Allah firavunun ordusunu denizde helak edince Hz. Musa (a.s) kardeşi Hz. 
Harun'a (a.s) "Kavmim içinde benim halefim ol ve onların işlerini düzelt! " dedi 
ve Rabbi ile buluşmaya gitti . İsrall Oğullarının beraberinde firavun halkına füt 
ödünç alınmış süs eşyaları vardı. Bu eşyaları beraberlerinde getirmiş oldukları 
için kendilerini günahkar hissettiler ve onları ateşte yakarak yok etmek için çıkar
dılar. Bu esnada Samir!, avuçlamış olduğu toprağı toplanmış olan bu eşyalar üze
rine attı ve "böğüren bir buzağı şekline dönüş! "  dedi. O eşyalar derhal böğüren 
bir buzağı heykeline dönüştü. Rüzgar onun arkasından giriyor, ağzından çıkıyor 
ve ondan bir ses geliyordu. Bunun üzerine Samir! hemen "Bu sizin ilahınızdır, 
Musô 'nın da ilah ıdır. " diye atıldı. İsrail Oğulları da buzağıya tapınmaya başladı
lar. Hz. Harun (a.s) onları şöyle ikaz etti: "Ey kavmim, siz bununla ancak sınan
dınız. Muhakkak sizin Rabbiniz, Rahmandır. O halde bana uyun, emrime itaat 
edin. "28 Ancak onlar buna şöyle karşılık verdiler: "Musa bize dönünceye değin 
biz buzağıya ibadete mutlaka devam edeceğiz!"29 

Süddl şöyle demiştir: Allah Teala, Hz. Musa' ya (a.s) İsrail Oğullarını Mısır' dan 
çıkarmasını emredince Hz. Musa (a.s) ,  İsrail Oğullar: na yola çıkmalarını ve çıkar
ken de Kıptllerden ödünç süs eşyası almalarını em:etti. Cenab-ı Hak, Hz. Musa 
(a.s) ve beraberindeki İsrail Oğullarını denizden kurtarıp firavun ordusunu helak 
ettikten sonra, Cebrail (a.s) ,  Hz . Musa'yı (a.s) Allah'a  götürmek üzere bir kısrakla 

26 Bk. Taberi (1/281 )  İbni' l-Kayyim, Taber!'nin ifadelerini özetle nakletmiştir. (Derleyenin notu ) 
27 İbn Kesir şöyle demiştir: Müfessirlerin çoğunun görüşü böyledir. Bk. İbn Kesir ( III/173) (Der

leyenin notu ) 
28 Taha 20190 
29 Taha 20;91 
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geldi. Bu esnada Samir! onu gördü ve garipsedi. Ona "Bu hayat kısrağıdır!" 
denildi. Onu görünce "Mutlaka bunun özel ve önemli bir özelliği vardır!" diyerek 
kısrağın toynağını bastığı yerden bir avuç toprak aldı .  

Hz. Musa (a.s) Hz . Harun'u (a.s) İsraıl Oğullarının başında bırakıp otuz gün
lüğüne onların yanından ayrılıp gitti. Daha sonra Allah Teala o otuz günü on gün 
daha uzatarak kırka tamamladı. 

Bu zaman zarfında Hz. Harun (a.s) İsra.ti Oğullarına şöyle dedi: Ganimet 
size helal değildir. Yanınızda bulunan Kıptllere ait süs eşyaları ise bir ganimettir. 
Onların hepsini toplayın ve bir çukur kazarak oraya gömün! Musa gelip onların 
helal olduğunu söylerse onları yine çıkarıp alırsınız. 

Bunun üzerine onlar da söz konusu eşyaları bir çukurda topladılar. Ancak 
bu esnada Samir! gelip avuçlamış olduğu toprağı o eşyaların üzerine attı. Allah 
Teala, o eşyaları derhal böğüren bir buzağı şekline çeviriverdi. İsra.ti Oğulları 
bu durumu görünce Samir! onlara "Bu sizin ilahınızdır, Musa 'nın da ilahıdır. O, 
unuttu. " dedi. Bu sözüyle "Musa ilahım burada bırakıp onu başka yerde ara
maya gitti ! "  anlamını kastediyordu . Bu durumu gören İsrail Oğulları, böğürüp 
yürümekte olan buzağıya tapınmaya başladılar. Hz. Harun (a.s) onları şöyle ikaz 
etti: Ey İsra.ti Oğulları! Siz bu buzağı ile denendiniz.  Muhakkak sizin Rabbiniz 
Rahman' dır. 

Bu şekilde ikaz etmekle birlikte Hz. Harun (a.s) ve İsra.ti oğullarından ona 
tabi olanlar buzağıya tapınanlarla savaşa tutuşmadılar. Öte yandan Hz. Musa 
(a.s) konuşmak üzere Cenab-ı Hakk'a gitmişti. Konuşma esnasında Allah Teala 
ona şöyle buyurdu: "Kavminden erken gelmek için seni aceleye iten nedir ey 
Musa! "Onlar da arkamdan geliyorlar. Rabbim, razı olasın diye ben huzuruna 
gelmek için acele ettim " dedi. Buyurdu ki: "Senden sonra Biz kavmini fitneye 
düşürdük. Sonra Samirf de onları saptırdı. " Böylece Allah Teala, Hz. Musa'yı 
(a.s) kavminin durumundan haberdar etti. 

Hz. Musa (a.s) ,  hayretle sordu: Ya Rab! Kavmime buzağıyı ilah edinmelerini 
emreden Samir!' dir. Ya o buzağıya can veren kimdir? 

Allah Teala: 

-Benim! 

Hz. Musa (a.s) :  

-Ya Rab! O zaman onları sen saptırdın! 

İbn İshak, Hakim b .  Cübeyr - Said b .  Cübeyr kanalıyla İbn Abbas' ın -radıyallahu 
anh- şöyle dediğini nakletmiştir: Samir!, ineğe tapınan Bacirma halkındandı .  İne
ğe tapınmayı içten içe seviyordu. Ama İsrfül Oğulları 'nın içinde Müslümanmış 
gibi görünmüştü. Hz. Musa (a.s) Rabbi ile buluşmaya gidince Hz. Harun (a.s) ,  
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kavmi olan İsrail Üğulları'na "Firavun halkının eşyalarını ve zlnetlerini yüklenip 
getirdiniz. Onları ortaya çıkarın! Çünkü onlar necistir ! "  dedi. Sonra o eşyaları yok 
etmek için bir ateş yaktı ve "Yanınızda bulunan o eşyaları bu ateşe atın ! "  emrini 
verdi. Derhal hepsi beraberinde bulunan eşya ve zlneti getirip ateşe atmaya baş
ladı. Eşyalar ateşte yanmaya başladığında daha önce Cebrall' in (a.s) kısrağının 
izini görmüş ve onun toynağının izinden biraz toprak almış olan Samir! de ateşe 
yöneldi ve Hz. HarCın'a (a.s) "Ey Allah' ın peygamberi! Ben de elimdekini ata
yım mı?" diye sordu . Hz. Harun onun elindekinin, diğerlerinin getirdiği eşya ve 
zlnetten başka bir şey olduğunu hiç düşünmedi. Nihayet Samin elindeki toprağı 
ateşe attı ve "Böğüren bir buzağıya dönüş! "  dedi. Eşyalar buzağıya dönüşerek 
İsrail Oğulları için İlahi bir imtihan ve deneme oldu. Samin "Bu sizin ilôhınızdır, 
MCısô 'nın da ilôhıdır. " diye atıldı .  Bunun üzerine İsrail Oğulları ona tapınmaya 
başladılar ve onu çok sevdiler. Öyle ki daha önce o ölçüde hiçbir şeyi sevme
mişlerdi. 

Allah Teala "O unuttu" buyurmuştur. Bu ifade,  Samiri daha önce bağlan
mış olduğu İslam'ı  terk etmiştir, manasındadır. "Onun, hiçbir sözlerine karşılık 
veremediğini, onlara bir zararının dokunmadığını, bir fayda da sağlayamadığını 
görmezler mi?"30 

Hz. Harun (a.s) , İsrail Oğulları'nın düştüğü durumu görünce onları şöyle 
ikaz etti : "Ey kavmim, siz bununla ancak sınandınız. Muhakkak sizin Rabbiniz, 
Rahmôndır. O halde bana uyun, emrime itaat edin. "31 Ancak onlar buna şöyle 
karşılık verdiler: "MCısô bize dönünceye değin biz buzağıya ibadete mutlaka de
vam edeceğiz! "32 

Hz. Harun (a.s) ,  bu imtihanı başarıyla geçen ve dininde sebat edenlerle bir
likte eski yerinde ikamet etmeye devam etti. Buzağıya tapınanlar ise aynı yerde 
tapınmaya devam ediyordu. Hz. Harun (a.s) dininde sebat edenlerle başka bir 
yere gitmesi durumunda Hz. Musa'nın (a.s) kendisine "İsrailoğulları arasında tef
rika çıkardın ve benim sözüme (neden) uymadın ?"33 demesinden endişe etmişti. 
Çünkü Hz. Musa' dan (a.s) çekinir ve ona itaat ederdi. 

Allah Teala, İsrail Oğulları 'na atalarıyla peygamberleri arasında geçen bu 
hadiseyi hatırlatarak şöyle buyurmuştur: "MCısd 'ya kırk gece (vahyetmek üzere) 
söz vermiştik. Sonra haksızlık ederek buzağıyı (ilôh) edindiniz"34 Yani Hz. Musa 
{a.s) Rabbiyle buluşmak üzere gittikten sonra buzağıya tapınmışlardır. Yoksa Hz. 
Musa'nın (a.s) ölümünden sonra tapındıkları manası kastedilmemiştir. 

30 Taha 2o;s9 
31 Taha 20;90 
32 Taha 20;91 
33 Taha 20;94 
34 Bakara 2/51 
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Allah'tan başkasına tapınmakla haksızlık ettikleri belirtilmektedir. Çünkü bir 
şeyi Allah'a denk görmek en büyük haksızlıktır. Çünkü Allah'tan başkasına kulluk 
eden kimse yerinde olmayan bir davranış yapmış, dolayısıyla haksızlık etmiş olur. 

Hz. Musa (a.s) , geri dönüp kavminin düştüğü durumu görünce gazaba gel
di, Allah' ın kelamı yazılı olan levhaları öfkeyle kaldırıp attı ve kardeşinin saçını
başını çekiştirmeye başladı .  Allah Teala, onu bu davranışından dolayı kınamadı.  
Çünkü onu böyle yapmaya iten, Allah için duyduğu öfke idi .  Gerçi Cenab-ı 
Hak, ona kavminin düştüğü durumu bildirmişti, ama durumu bizzat görünce 
bambaşka bir öfkeye kapıldı .  Zira bir şeyi duymak hiçbir zaman görmek kadar 
etkili olmaz.35 

35 İğasetu'l-Lehfan ( 11/300-305) 
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89. Onun, hiçbir sözlerine karşılık veremediğini, onlara bir zararının 
dokunmadığını, bir fayda da sağlayamadığını görmezler mi? 

90. Anda/sun ki daha önce Harun onlara şöyle demişti: "Ey kavmim, 
siz bununla ancak sınandınız. Muhakkak sizin Rabbiniz, Rahmandır. O 
halde bana uyun, emrime itaat edin. " 

91 . Onlar: "Musa bize dönünceye değin biz buzağıya ibadete mutla
ka devam edeceğiz" dediler. 

92. "Ey Harun" dedi. "Onların sapıttık/arın ı  görünce seni alıkoyan 
ne oldu; 

93. "Bana uymaktan ? Yoksa emrime karşı mı geldin?"  

94. (Harun) dedi ki: '!\namın oğlu, sakalıma, başıma yapışma! Ben 
bana: İsrailoğulları arasında tefrika çıkardın ve benim sözüme (neden) 
uymadın?  diyeceğinden korktum ?" 

95. (Sômirf'ye): "Senin bu yaptığın nedir ey Sômirf?" dedi. 

96. Dedi ki: "Onların göremediklerini ben gördüm. Bunun için elçi
nin (Cebrail'in atının) bastığı yerden bir avuç (toprak) almıştım da onu 
bıraktım .  Nefsim de bana böylece süsledi. " 

97. Dedi ki: "Haydi git! Çünkü sen hayatta oldukça: 'Ne siz bana 
dokunun, ne ben size dokunayım ' diyeceksin. Sana verilmiş ve asla 
geri bırakılmayacak bir va 'de vardır. Şimdi de taptığın ilôhına bir bak! 
Biz onu - anda/sun ki - yakacak sonra da denize savurup darmadağın 
edeceğiz. " 

98. Sizin ilôhınız, ancak kendisinden başka ilôh olmayan Allah 'dır. 
İlmi herşeyi kuşatmıştır O'nun. 

99. İşte geçmiş olanların haberlerinden sana böylece anlatıyoruz. 
Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir (öğüt) verdik. 

1 00. Kim ondan yüz çevirirse muhakkak o kimse Kıyamet gününde 
ağır bir yük yüklenecektir. 

1 01 .  O kimseler onda (yüklerinin cezası altında) ebediyyen kalacak
lardır. Kıyamet gününde o, onlar için ne kötü bir yük olacaktır! 

1 02. Sur'a üfürüldüğü günde Biz günahkôrları o gün gözleri morar
mış halde haşrederiz. 

1 03. Kendi aralarında gizlice: "Siz (dünyada yahut kabirde) ancak 
on gün eğlendiniz" diye fısıldaşırlar. 

104. Biz onların ne söylediklerini çok iyi biliriz. Onların daha iyi yol
da olanları der ki: "Siz ancak bir gün eğlendiniz. " 

105.  Sana dağları sorarlar. "Rabbim onları kökünden koparıp parça 
parça dağıtacak" de. 
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1 06. "Yerlerini dümdüz edecektir" 

1 07. "Sen orada alçaklık da yükseklik de göremeyeceksin. " 

1 08. O günde davetçiye (İsrôfi/'e) uyarlar, h içbir tarafa sapmayarak 
giderler. Rahmanın huzurunda sesler kısılmış olacak; kıpırdanan dudak
ların fısıltısından başkasını duyamayacaksın. 

Tefsiri: 

Yani; her yerden onun sesine ve bulunduğu yere yönelirler ve ona karşı 
koyamazlar. 

Ferra, bu ayetin anlamı hakkında şöyle demiştir: Bu, "Senin davetin karşı 
konulmayacak bir davettir" sözü gibidir. 

Zeccac da, şöyle demiştir: Onun çağrısına uymaya karşı koyamazlar. Yani 
sadece o çağrıya uymaya ve ona yönelmeye güç yetirebilirler. 

Burada şöyle bir itiraz ileri sürülebilir: Eğer anlam ıj r:. ,y- r-+1 er '1 "Benim 
çağrımı dinlemeye karşı koyamazlar" ise niçin J er denilmiştir? 

Bir grup alim bu soruya şöyle cevap vermiştir: Buradaki J"lam" edatı, .:ı-c

"'an" anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla bu ifade ,  -.:..s- er 'l "O çağrının yapıl
maması ve işitilmemesi söz konusu değildir" anlamındadır. 

Başka bir grup ise -Zeccac' ın dediği gibi- bu ifadenin l/ıs-:. ,y- � er 'l "Çağ
rıma karşı koymaya güç yetiremezler" anlamında olduğunu ileri sürmüştür. 

Bu görüşlerin her ikisinde de açık bir zorlama vardır. Çağrı yapılınca hiçbir 
engel olmaksızın herkes tarafından işitilecektir ve herkes hiçbir yere sapmadan 
çağrıyı yapanın sesine yönelecektir. Yani J "lam" edatı her iki manayı da içer
mektedir. Dolayısıyla anlam şöyledir: O çağrıyı işitmede de ona uymada da bir 
sapma söz konusu olmaz.36 

1 09. O günde Rahmdnın izin vereceği ve sözünden razı olacağı kim
seninki müstesna, şefaatin hiçbir faydası olmayacaktır. 

1 1 0. O, onların önlerindekin i  de arkalarındakini de bilir. Onlar ise 
bilgileri ile onu kuşatamaz/ar. 

36 el-Beyan fi Aksami ' l-Kur'an (20 1 )  
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Tefsiri: 

Bu ayet-i kerimede bulunan 4-iedatındaki "o" zamirinin kimi veya neyi gös
terdiği hakkında ihtilaf edilmiştir. Bu konudaki görüşler şöyle sıralanabilir: 

1 .  Zamir Allah Tea!a'yı göstermektedir. Buna göre anlam "Onlar ise bilgileri 
ile Allah' ı kuşa tam azlar" şeklindedir. 

2 .  Zamir "onların önlerindeki ve arkalarındaki" ifadesindeki ı...oism-i 
mevsCılünü ( ilgi zamiri) göstermektedir. Bu takdirde mana "Onlar ise bilgileri ile 
önlerindeki ve arkalarındaki şeyleri kuşatamazlar" şeklindedir. 

Birinci şıkka göre zamir her şeyi bilen Allah' ı  göstermektedir. İkinci duruma 
göre ise O'nun bildiği şeyleri göstermektedir. Doloyısıyla ikinci görüş birinciyi 
içerir. Ancak birinci görüş ikinciyi içermez. Çünkü onlar kendilerine dair hususla
rı bile bilemiyorlarsa Allah Teala'yı hiç bilemeyecekleri aşikardır.37 

1 1 1 .  Yüzler, Hayy ve Kayyuma zillet ile boyun eğmiş olacaktır. Zu
lüm (şirk) taşıyanlar, gerçekten zarara uğrayacaktır. 

1 1 2. Kim mu 'min olduğu halde salih ameller işlerse o, zulme uğratıl
maktan da korkmaz; (mükafatının) eksiltilmesinden de. 

Tefsiri: 

Yani;  kişi yapmadığı kötülüklerle itham edilmez, yaptığı iyilikleri de eksiltil
mez. 

Eğer haksızlık, varlığı mümkün olmayan muhal bir şey olsaydı ondan 
endişelenmemenin belirtilmesinin bir manası olmaz, meydana gelmeyeceğinden 
emin olmanın da bir faydası olmazdı.38 

37 es-Savfüku'l-Mürsele ( 1372) 
38 İbni'l-Kayyim, bunu, hükmü, sebeplere bağlamak ve sebepleri inkar eden kimselere cevap 

sadedinde söylemiştir. (Derleyenin notu) Medaricü's-Salikln ( 1/236) 
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1 13. Böylece onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehdit
lerim izi tekrar ettik. Olur ki korkarlar yahut o, yeniden öğüt almalarını 
sağlar. 

1 1 4. Hak ve mutlak egemen olan Allah ne Yücedir! Sana onun vahyi 
tamamlanmadan önce, Kur'ôn'ı okumayı acele etme ve: "Rabbim ilmi
mi artır '" de. 

1 1 5 . Anda/sun ki Biz daha önce Adem 'e vahy etmiştik. Fakat O unut
tu. Biz, onu azimli bulmadık. 

Tefsiri: 

Beşeriyetin atasına ve onun nesline sirayet eden ilk eksikliğin bilgisizlik ve 
azimsizlik olduğu dikkate şayandır. 

Allah Teala "Anda/sun ki Biz daha önce Adem 'e vahy etmiştik. Fakat O un
uttu. " buyurmaktadır. Unutma, -ister bilgisizlik anlamında olsun, isterse bu ayete 
verilen anlamda olduğu gibi sabırsızlık anlamında olsun- olumsuz bir özelliktir.39 

\JA �l f�I Q ı :li; 4 \ \ ı� 1_;,i �-.n'1� \_,� - �� IJ�\ �)Ll.ı ciJ �Jj 
� \  \ V, �i � :; �l d' � r- ')\.; �j)_, � j� 

1 1 6. Hani  meleklere: "Adem 'e secde edin" demiştik de Iblis dışında 
hepsi secde etmişlerdi. O ise yüz çevirmişti. 

1 1 7. "Ey Adem dedik; şüphesiz ki bu, sana ve eşine düşmandır. Sa
kın sizi Cennetten çıkarmasın. Sonra sıkıntıya uğrarsın. 

Tefsiri: 

Allah Teala'nın Cennetten çıkma hususunda Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva 
validemizi birlikte zikrederken sıkıntı çekme konusunda sadece Hz. Adem'i  (a.s) 
zikretmesi dikkat çekicidir. Çünkü kazanma ve geçim derdi i le meşgul olan er
kektir. Kadın ise evdedir.40 

1 1 8. Çünkü orada sen aç da kalmazsın, çıplak da. 

1 1 9. Ve sen onda susuz da kalmazsın, güneş sıcağını da çekmezsin. 

39 Tarlku' l-hicreteyn ( 100) 
40 Bedfüu'l-fevfüd ( I l l/229) 
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Tefsiri: 

Allah Teala, açlıkla susuzluk yerine açlıkla açıkta kalmayı ve susuzlukla gü
neşe maruz kalmayı karşılaştırmıştır. Çünkü açlık, - tabir cfüzse - karnın açıkta 
kalması ve zillet çekmesidir. Açıkta kalmak ve giyinememek ise , sırtın açlığı ve 
sefilliği gibidir. Bu sebeple aç kalmamakla açıkta kalmamayı karşılaştırmıştır. 

Susuzluk iç hararetidir. Güneşe maruz kalmak ise vücudun dış kısmı
nın hararetle karşı karşıya kalmasıdır. Bu sebeple ayet-i kerimede bu ikisi 
karşılaştırılmıştır. 41 

Allah Teala'nın açlıkla açıkta kalmayı, susuzlukla güneşe maruz kalmayı kar
şılaştırması dikkat çekicidir. 

İlk anda açlığın susuzlukla, açıkta olmanın da güneşe maruz kalmakla karşı
laştırılacağı düşüncesi akla gelebilir. Ancak ayetin manasına nüfCız eden kişi bu 
sözün son derece yerinde olduğunu görür. Çünkü açlık, vücudun içinde hisse
dilen bir elemdir. Açıkta olmak ve giyinememek ise , vücudun dışında hissedilen 
bir elemdir. Bu sebeple bu iki mana birbiriyle son derece irtibatlıdır. Susuzluk
la güneşe maruz kalmak da böyledir. Çünkü susuzluk vücudun iç hararetinin 
gerektirdiği bir durumdur. Güneşe maruz kalmak ise vücudun dış hararetinin 
gerektirdiği bir durumdur. Böylece ayet-i kerime ,  görünen ve görünmeyen tüm 
afetleri içermiştir. 

Görünüşte uygun olan anlamın şöyle olması gerektiği ileri sürülebilir: c.'...lJ l.ıj 
� 'lJ 4-:_; .s� '1 clj_, L.k; '1_, � � '1 l.ıİ "Çünkü sen orada aç da kalmazsın 
susuz da. Ve sen orada açıkta da kalmazsın, güneşin sıcağını da çekmezsin ! "  

Halbuki daha önce geçtiği üzere bazen hem lafız hem de  mana ilgisi gözetilir, 
bazen sadece lafzın ilgisine ve bazen de sadece mananın ilgisine riayet edilir. Bu 
ayet-i kerimede sonuncusu geçerlidir. Çünkü açlık, vücudun içinin gıdadan yok
sun kalması; açıkta kalmak ise, vücudun dışının elbiselerden mahrum bulunma
sıdır. Keza susuzluk, vücudun içinin yanması; güneşe maruz kalmak ise, vücudun 
dışının güneşin hararetiyle yanmasıdır. Dolayısıyla ayet-i kerimede mana açısın
dan tam bir irtibat vardır.42 

41 Ravzatu' l-Muhibbin (226) 
42 el-Fevfüdü'l-müşewik ( 1 75-1 76) 
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120. Şeytan ona vesvese verip dedi ki: "Ey Adem, sana ebedflik 
ağacını ve sonu gelmez bir mülkü göstereyim mi?" 

121 . İkisi de ondan yediler. Hemen kendilerine ayıp yerleri görü
nüverdi; Cennet'in yapraklarını yamayarak üstlerini örtmeye başladılar. 
Adem, Rabbinin emrine karşı geldi de (yolunu) şaşırdı. 

122. Sonra Rabbi onu seçti, tevbesini kabul etti ve doğruya iletti. 

123. Buyurdu ki: "Hepiniz oradan inin. Kiminiz kiminize düşman 
olacaktır. Benden size bir hidôyet geldiğinde, kim Ben im hidôyetime 
uyarsa o, hem sapıtmaz, hem bedbaht olmaz. 

124. "Kim de zikrimden yüz çevirirse, gerçekten onun için dar bir 
geçim vardır. Ve onu Kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. " 

Tefsiri: 

Ayet-i kerimede geçen "zikr" ile kastedilen, Allah' ın peygamberine indirmiş 
olduğu Kur'an'dır. Ondan yüz çevirmek ise, üzerinde tefekkür etmeyi ve emirle
rini yapmayı terk etmektir. 

"Dar geçim" hakkında yapılan en yaygın yorum, onun kabir azabı oldu
ğudur. İbn Mes'ud -radıyal!ahu anh-, Ebu Hureyre -radıyallahu anh-, Ebu Said el
Hudrl -radıyallahu anh- ve İbn Abbas -radıyallahu anh- bu görüştedir. Bu konuda Hz. 
Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- kadar ulaşan bir hadis vardır.43 

43 Taberi (XVl/228) ,  İbn Huceyre kanalıyla Ebu Hureyre'den -radıyallahu anh- Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Onun için dar bir geçim vardır" 
ayeti ne hakkında indirildi biliyor musunuz, "dar geçim" nedir, biliyor musunuz? . . .  O, kafirin 
kabrinde uğratıldığı azaptır. Kaderime hükmeden Allah'a yemin ederim ki ona doksan dokuz 
ejderha musallat edilir." Taberi, hadisin devamını da zikretmiştir. 
lbn Kesir, bu hadisi lbn Ebl Hatim'in de rivayet ettiğini belirttikten sonra şöyle demiştir: Bu 
hadisin Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- kadar çıkarılması çok yadırgatıcıdır. Bk. 
İbn Kesir (111/1 78) 
Hadisi Bezzar da özetle rivayet etmiştir. Bk. i l i , 58-59 
Heysem! şöyle demiştir: bu hadiste tanımadığım kimseler vardır. Bk. Mecmau'z-Zevfüd 
(Vll/67) 
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..!.L:....a.J ı kelimesinin lügat manası darlık ve sıkıntıdır. Dar ve sıkıcı olan her şeye 
�"-"' denilir. Bu kelime evin ve geçimin vs. sıfatı olarak kullanılır. 

Ayetteki dar geçim, nefis ve tenin arzu, haz ve konfora boğulması karşılığında 
kullanılmıştır. Nefis bu şekilde konfora boğulursa kalp daralır ve sıkıntıya düşer. 
Buna mukabil nefis bundan mahrum bırakılırsa kalp açılır, genişler ve ferahlar. 
Allah' ın azabından sakınma sebebiyle dünyada geçim darlığı çekmek, yani kon
fordan mahrum kalmak, kabirde ve ahirette geçimin genişlemesine ve rahatlığa 
vesile olur. Arzu ve heveslerin nefse hakim olması sebebiyle dünyada rahat bir 
hayat sürmek ise , berzah ve ahiret hayatında geçim darlığının ve sıkıntının se
bebidir. Her iki dünya maişetinin en iyisini, en hoşunu ve devamlı olanını tercih 
etmek gerekir. Ruhun konfor ve rahatı için bedeni sıkıntıya sokmalıdır. Bedenin 
rahatı için ruha işkence etmemelidir. Çünkü ruhun ereceği huzur veya bahtsızlık 
daha önemli ve daha devamlıdır. Bedenin sürdüğü refah veya çektiği sıkıntı ise 
daha kısa ve daha önemsizdir. Yardım istenmeye layık olan yalnızca Allah'tır.44 

İbn Abbas -radıyallahu anh- şöyle demiştir: Allah Teala, Kur'an okuyup onun 
emirlerini uygulayan kimsenin dünyada şaşmamasını, ahirette de bahtsızlığa uğ
ramamasını garanti etmiştir. 

İbn Abbas -radıyallahu anh- daha sonra bu ayet-i kerimeyi okumuştur. 
Bu ayet-i kerimedeki "zikr" kelimesi, Allah'ın indirmiş olduğu vahiyleri de 

içine alır. Onlar, peygamberlerin getirmiş oldukları hidayettir. Sözün akışı da kas
tedilenin bu olduğunu göstermektedir. Daha sonraki ayetler de bunu göstermek
tedir: "Der ki: "Rabbim, n için beni kör haşrettin?  Hôlbuki ben görüyordum. Bu
yurur ki: "(Sen de) böyle (yapm ıştın) . Çünkü sana ôyetlerimiz geldiğinde onları 
unuttun. Bugün de sen böylece unutulursun. "45 

İşte , Allah' ın kullarına indirdiği Kur'an'dan yüz çevirmenin neticesi budur. 
Ondan yüz çevirenin akıbeti böyle olursa ona aklıyla veya taklit ettiği kimsele
rin aklıyla karşı gelenin durumu nice olur? En iyimser ihtimale göre öyle birisi 
mü'min olamaz. Çünkü sadece Kur'an' ı kabul edip ona boyun eğenler mü'min 
olabilirler. Ondan yüz çeviren ve ona karşı gelenler ise ona inanmaktan en uzak 
olan insanlardır.46 

Keşfü' l-Estar' ın muhakkıkı, Heysemi'nin yukarıda geçen sözünü zikrettikten sonra "Ebu 
Hüceyre'yi kastediyor olmalı" demiş ve eklemiştir: Allah daha iyi bilir ya, benim kanaatime 
göre Heyseml'nin bu sözü bir vehimden ibarettir. Çünkü benim elimdeki kaynaklarda Ebu 
Hureyre'den -radıyallahu anh- rivayet eden kimseler içinde Ebu Huceyre diye biri yoktur. O, 
Ebu Huceyre değil, İbn Huceyre'dir ve sağlam bir ravldir. Adı da Abdurrahman' dır. Nitekim 
Tehzib'te (Vl/160) biyografisi yer almaktadır. 
Daha sonra muhakkık, bu hadisi, Müslim'in ve diğer dört imamın İbn Huceyre'den rivayet 
ettiğine işaret etmiştir. (Derleyenin notu) 

44 el-Fevi'ıid ( 1 65)  
45 Taha 201125-126 
46 es-Savi'ıiku'l-Mürsele ( l l l/845) 
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Ayet-i kerimede geçen "dar geçim" ifadesi kabir azabıyla açıklanmıştır. 
Bizce isabetli olan görüşe göre, dar geçim, hem berzahta hem de dünyada 

geçerlidir. Allah' ın indirmiş olduğu Kur'an' dan yüz çeviren kişi, iç sıkıntısı, geçim 
zorluğu, çeşitli endişeler, aşırı dünya hırsı, elde edilemeyen veya elde edildikten 
sonra elden kaçırılan dünyalığa üzülmek ve bunlardan dolayı acı çekmek gibi 
değişik musibetlere maruz kalır ve bu meşgalelere kendinden geçmiş bir şekilde 
daldığı için hiçbir şeyin farkında olmaz. Bir an için bu meşgalelerden uyansa bile 
yine çekmekte olduğu acıyı hisseder ve hemen onu mübtelası olduğu şeylerle 
gidermeye çalışır. Velhasıl o ömrü boyunca böyle bir hayat sürer. Hisseden bir 
kalp için bundan daha dar geçim var mıdır? 

Bid'atçilerin ,  Kur'an'dan yüz çevirenlerin , Allah'tan gafil olanların ve O'na 
isyan edenlerin kalpleri ahiretteki büyük Cehenneme girmeden önce, daha 
bu dünyada iken Cehennem içindedir. Buna mukabil iyi kimselerin kalpleri 
ise ahiretteki büyük Cennetten önce daha bu dünyada iken Cennettedir. Ni
tekim bir ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır: "İyi/er muhakkak Cennette, 
kötüler de Cehennemdedirler"47 Her ne kadar bu ayetin tam ve kamil tecelllsi 
ahiret hayatında, ondan bir aşağısı berzah hayatında gerçekleşse de insanla
rın hayatının her üç safhasında da gerçekleşmektedir. Sadece ahiret safhasına 
mahsus değildir. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: "Şüphesiz zulme
denlere, ondan başka da azap vardır"48 "Onlar Eğer doğru sözlü iseniz (söyleyin 
bakalım) bu tehdit ne zaman gerçekleşecek? derler. De ki: Çabucak gelmesini 
istediğiniz şeyin (azôbın) bir kısmı herhalde yakında başınıza gelecektir. "49 

Bu ayetlerde zikredilen azap, berzah aleminde değil, bu dünyada gerçekle
şen azaptır. Ancak arzu ve isteklere aşırı dalmak onu yeterince hissetmeyi engel
lemekte ve üzerinde düşünmemek onu kalpten uzaklaştırmaktadır.50 

Bu ayette yer alan "dar geçim" kabir azabıyla tefsir edilmiştir. Şüphesiz kabir 
azabı bu kavramın şümulüne girmektedir. Ancak - olumlu cümlede nekire (be
lirsiz) olarak zikredilmiş olsa bile - kabir azabının yanı sıra başka manaları da 
içine almaktadır. Çünkü mana bakımından oldukça kapsamlı bir ifadedir. 

Allah Teala, "dar geçim"in Kur'an' dan yüz çevirmenin bir neticesi olduğunu 
belirtmiştir. Kur'an'dan yüz çeviren kimse, yüz çevirmesi nispetinde bir geçim 
darlığı ile karşılaşacaktır. Dünyada çeşit çeşit nimetler içinde yüzüyor olsa bile 
içinde yalnızlık ve sefalet, kalpleri parçalayıcı üzüntüler, temelsiz kuruntular ve 
bunların verdiği dayanılmaz bir azap duyacaktır. Ancak - şarap sarhoşluğu ol
masa bile - arzu ve isteklerin meydana getirdiği sarhoşluk, dünyaya ve makama 

47 İnfitar 82/13-1 4  
4 8  Tür 52/47 
49 Nemi 27/71 -72 
50 Medaricü's-Salikln ( 1/422-423) 
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aşk derecesinde bağlanmak ve sevgi duymak bu azabın üstünü örtüp onu hisset
tirmeyecektir. Bunların sarhoşluğu şarap sarhoşluğundan daha etkilidir. Çünkü 
şarapla sarhoş olan kişi ayılıp kendine gelebilir. Halbuki dünya sevgisi, arzu ve 
hevesleriyle sarhoş olan kişi ancak ölüm anında ayılır. 

Allah' ın ,  peygamberine indirdiği Kur'an'dan yüz çeviren kimseye dünyada 
da, berzahta da, ahirette de dar bir geçim vardır. 

Göz nuru, gönül süruru ve iç rahatlığı sadece tapılmaya layık olan gerçek 
ilah ile olur. Onun dışında tapılan her şey batıldır, geçersizdir. İçi Allah'la huzura 
kavuşan kimse daima huzurlu olur. Allah'la huzura kavuşmayan kimse ise dünya 
için nedamet ve üzüntü çekerek perişan olur. Allah Teala , kendisine inanıp salih 
amel işleyen kimselere hoş bir hayat nasip eder. 51 

Allah Teala hayatı boyunca hidayete uyanların akıbetini bildirince hidayetten 
yüz çevirip onu izlemeyenlerin akıbetini de haber verdi ve " "Kim de zikrimden 
yüz çevirirse, gerçekten onun için dar bir geçim vardır. " buyurdu. Burada kas
tedilen r.s-.;..ıı "zikir" , Allah' ın indirmiş olduğu Kur'an' dır ve "kalkışım, okuyuşum" 
gibi ffüli (öznesi) ile isim tamlaması içinde olan masdar formunda bir kelimedir. 
Yoksa "kim beni anmaktan yüz çevirirse . . . .  " Anlamında mef'ulün bihi (nesnesi) 
ile isim tamlaması oluşturmamaktadır. Ancak ayet, daha sonra zikredeceğimiz 
başka bir açıdan bu anlamı da içerir ve gerektirir. 

Buradaki "Zikir" kelimesinin, masdarların ffül ve mef'ulleriyle isim tamla
ması oluşturması gibi değil de, isimlerin birbiriyle tamlama oluşturması gibi ken
disine bitişmiş olan ı.Ş zamiriyle tamlama içinde olduğunu söylemek yukarıdaki
lerden daha isabetli bir görüştür. Buna göre ayetin anlamı şöyledir: Kim benim 
Kitab' ımdan yüz çevirir ve onu izlemezse . . . .  

Kur'an' ın isimlerinden biri de Zikr'dir. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyur
muştur: "İşte bu (Kur'an) da, bizim indirdiğimiz hayırlı ve faydalı bir öğüttür. "52 
"Bu söylenenleri biz sana ayetlerden ve hikmet dolu Zikr'den (Kur'an'dan) 
okuyoruz. "53 "O (Kur'an), alemleri için ancak bir öğüttür"54 "Kendilerine Ki
tap geldiğinde onu inkar edenler (şüphesiz bunun sonucuna katlanacaklardır.) 
Halbuki o, eşsiz bir kitaptır. 55 "Sen ancak zikre (Kur'an'a) uyan ve görmeden 
Rahmôn'dan korkan kimseyi uyarabilirsin"56 

51 el-Cevabü' l-Kafi (ed-Da' ve'd-Deva ' )  ( 1 76-177) 
52 Enbiya 2 1/50 
53 Al-i İmran 3/58 
54 Kalem 68/52 
55 Fussılet 41/41 
56 Yasin 36/ 1 1  
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Bütün bu ayetler, "zikir" kelimesinin Kur'an' ın bir ismi olarak kullanıldığını 
göstermektedir. o halde, bu kelime, bu ayette kendisine bitişen zamirle halis bir 
isim gibi tamlama oluşturmuştur ve bu tamlamada masdarın ffül veya mef'O.lüyle 
isim tamlaması oluşturması bahis konusu değildir. 

İsm-i fail (etken ortaç) ile yapılmış olan ''..:-'l.Wı -:':� '-:-' _;.:Jı J:�j �.lJı }IS. Güna
hı bağışlayan, tevbeyi kabUl eden, azabı çetin-olan Allah . . . "5rayet-1 kerimesindeki 
tamlamalar da halis isimlerin oluşturduğu tamlama çeşidinin bir örneğidir. Çünkü 
buradaki tamlamalardaki ism-i failler yenilenen fiil manası ihtiva etmemektedir. 
Aksine onlara sabit sıfat manası yüklenmiş ve bu şekilde en belirgin (a'rafu'l
mearif) isim olan Allah isminin sıfatı olarak kullanılmışlardır. Ayetin bağlamına 
bakılınca bu durum görülür: "�.,ıj '-:-' _;.:.ı ı J:� j ._J1Jı .rll. r,..).;.iı �.)ı .J.ıı � '-:-'t:s::iı j); 
�I --:J! _,;. \11 Jı 'J 0_;kıı �.>-> '-:-'L.Q.,jı Bu kitap mutlak galip , hakkıyla bilen, günahı 
bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı çetin, lütuf sôhibi Allah tarafından indiril
miştir. O'ndan başka hiçbir ilô.h yoktur, dönüş ancak O'nadır. "58 

125.  Der ki: "Rabbim, niçin beni kör haşrettin ?  Halbuki ben görü
yordum. " 

126. Buyurur ki: " (Sen de) böyle (yapmıştın). Çünkü sana ô.yetlerimiz 
geldiğinde onları unuttun. Bugün de sen böylece unutulursun. " 

Tefsiri : 

Seleften bir çoğu "Onun için dar bir geçim vardır"59 ayetini kabir azabıyla 
tefsir etmişler ve bu ayeti kabir azabını gösteren delillerden biri olarak görmüş
lerdir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Ve onu Kıyô.met gününde kör 
olarak haşredeceğiz. Der ki: "Rabbim, niçin beni kör haşrettin?  Halbuki ben 
görüyordum. Buyurur ki: "(Sen de) böyle (yapmıştın) . Çünkü sana ô.yetlerimiz 
geldiğinde onları unuttun. Bugün de sen böylece unutulursun. " Yani; dünyada 
ayetlerimizin gereğini yapmadığın için ahirette azap içerisinde bırakılırsın . 

Bu ayetlerde hem berzah azabı hem de ahiret azabı zikredilmiştir. Firavu
nun avenesi hakkındaki şu ayet de bunun bir benzeridir: "Onlar sabah akşam 
o ateşe sokulurlar. "60 Bu berzahta uğradıkları azaptır. "Kıyômetin kopacağı gün 

5 7 Gafir 40/3 
58 Gafir 40/2-3 
59 Taha 201124 
60 Gafir 40/46 
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de: Firavun ailesini azabın en çetin ine sokun denilecek! " 61 Bu ise , kıyamette 
uğrayacakları azaptır. 

Buna benzeyen bir başka ayet-i kerime de şudur: "O zalimler, ölümün 
(boğucu) dalgaları içinde, melekler de pençelerini uzatmış, onlara: 'Haydi 
canlarınızı kurtarın! Allah 'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve O'nun 
ayetlerine karşı kibirlilik toslamış olmanızdan ötürü, bugün alçaklık azabı ile 
cezalandırılacaksınız! ' derken onların halini bir görsen!"62 Meleklerin "bugün al
çaklık azabı ile cezalandırılacaksınız ' '  sözü ile kastedilen ölüm anında başlayan 
berzah azabıdır. 

Şu ayet-i kerime de yukarıdakinin bir benzeridir: ı_,.,;s .j.�1 J � 11 ı.S) j.lj 
��I �ı� ı)_,�j �jl:;�lj ��j 0;,� �I "Melekler yüzlerine ve arkalarına 
vurarak ve 'Tadın yakıcı Cehennem azabın ı '  (diyerek) o kafirlerin canlarını alır
ken onları bir görseydin!"63 Bu, berzah aleminde tadacakları azap olup vefatla 
birl ikte başlar. 

Bu ayet-i kerimedeki ��ı 01� ı)J1) 'Tadın yakıcı Cehennem azabın ı '  
cümlesi, bir çok benzerinde olduğu gibi sözün akışından belli olduğu için düşü
rülmüş olan J�J "Onlara şöyle denilir" gibi bir fiilin nesnesi olup, fiili .:..ı Y.r:.ı� 
�j��lj � y j Melekler yüzlerine ve arkalarına vururlar" cümlesine atfedilmiş, 
gramer açısından onun hükmüne tabi kılınmıştır. 

Meleklerin kafirlerin yüzüne ve arkalarına vurması ve "Tadın yakıcı Cehen
nem azabını ! "  demeleri vefat anında gerçekleşecektir. 

Bera b. Azib ' ten -radıyallahu anh- rivayet edilen sahih bir hadiste "Allah Teala, 
sağlam sözle iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sapasağlam 
tutar"64 ayetinin kabir azabı hakkında nazil olduğu belirtilmiştir. Bu konudaki 
hadisler ise neredeyse tevatür derecesine ulaşmaktadır. 

Bu ayet-i kerlme65 ile kastedilen şudur: Her kim, izleyen kimsenin asla şaşırıp 
mutsuz olmayacağı bir rehber olan olan Allah' ın zikrinden yüz çevirirse onun için 
geçim darlığı vardır. 

Allah Teala ahdine sadık kalan kimseye hoş bir hayat nasip edeceğini ve 
onu ahirette de mükafatlandıracağını garantilemiştir. Nitekim şöyle buyurmak
tadır: "Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel 
bir hayat ile yaşatırız. Ve mükafatlarını, elbette yapmakta olduklarının en güzeli 
ile veririz. "66 

61 Gafir 40/46 
62 En'am 6/93 
63 Enfal 8/50 
64 İbrahim 14/27 
65 Taha 201124 
66 Nah! 1 6/97 
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Allah Teala, dünyada bilgi ve uygulama ile ahdine sadık kalanları hoş bir ha
yatla yaşatacağını, ahirette de en güzel şekilde mükafatlandıracağını bildirmiştir. 
Bu, dünya ve berzah aleminde geçim darlığı içinde olan , ahirette de azaba terk 
edilen kimsenin düştüğü akıbetten çok farklıdır. 

Bir ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır: "Kim Rahmôn'ı zikretmekten 
gafil olursa, yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz. Şüphesiz bu 
şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar da onlar, kendilerinin doğru yolda 
olduklarını sanırlar. "67 Allah Teala, yanından ayrılmayan bir şeytan musallat 
edip saptırdığı kimsenin yoldan çıkış sebebinin, peygamberine indirmiş olduğu 
Kur'an'dan yüz çevirmesi ve ondan gafil olması olduğunu belirtmektedir. İşte 
Kur'an'dan yüz çevirmenin cezası, insana yapışıp onu hak ve saadet yolundan 
saptıran bir şeytanın musallat olmasıdır. Halbuki insan, onun kendisini doğru 
yola ilettiğini sanır. Ancak kıyamet gününde onunla birlikte Rabbine varıp helak 
olduğunu ve iflas ettiğini görünce şöyle hayıflanır: "Keşke benimle senin aranda 
doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı, ne kötü arkadaşmrşsın!"68 

Allah' ın zikri olan vahyi kılavuz kabul etmeyen herkes kıyamet günü bu sözü 
mutlaka söyleyecektir. 

Burada şöyle bir soru yöneltilebilir: Allah Teala' nın belirttiği gibi, bu kimse
ler şeytanların kendilerini doğruya götürdüklerini sanmaktadırlar. Bu durumda 
sapmalarında mazur mudurlar? 

Bu soruya şöyle cevap verilir: Hz . Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- getir
miş olduğu vahiyden yüz çevirmelerinden dolayı sapan bu sapıkların ve benzer
lerinin -doğru yolda olduklarını sansalar bile- hiçbir mazeretleri yoktur. Çünkü 
hidayete uymaktan ısrarla yüz çevirmişlerdir. Saptılarsa sadece ve sadece haktan 
yüz çevirdikleri ve bunda ileri gittikleri için sapmışlardır. Ancak kendisine İlahi 
mesaj ulaşmadığı için veya o mesaja kendisi ulaşamadığı için sapanların durumu 
böyle değildir. Onların hükmü başkadır. Kur' an' daki tehditler öncekilere yönelik
tir. Diğerlerine gelince ; Allah, delilleri göstermedikçe kimseye azap etmez. Nite
kim şöyle buyurmaktadır: "Biz bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap 
edecek değiliz"69 "Müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki 
insanların peygamberlerden sonra Allah 'a karşı bir bahaneleri olmasın!"70 

Allah Teala Cehennem halkı hakkında şöyle buyurmuştur: "Biz onlara zul
metmedik, fakat onlar kendileri zalim kimselerdir"71 

67 Zuhruf 43/36-37 
68 Zuhruf 43/38 
69 İsra 1 7/15 
70 Nisa 4/165 
71 Zuhruf 43/76 
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Başka bir yerde de şöyle buyurmuştur: "Kişinin: Allah 'a karşı aşırı gitmem
den dolayı bana yazıklar olsun! Gerçekten ben alay edenlerdendim (diyeceği 
günden sakının!) Veya: Allah bana hidayet verseydi, elbette sakınanlardan olur
dum, diyeceği, yahut azabı gördüğünde:keşke benim için bir kez (dönmeye) im
kan bulunsa da iyilerden olsam! Diyeceği günden sakının. Hayır (dönemeyecek
sin) ! Ayet/erim sana gelmişti de sen onları yalanlamış, büyüklük taslamış ve 
inkarcılardan olmuştun. "72 Kur' an-ı Kerim' de bu anlamda pek çok ayet vardır. 

Fasıl:  

"Ve onu Kıyamet gününde kör olarak haşredeceğiz. Der ki: "Rabbim, niçin 
beni kör haşrettin? Halbuki ben görüyordum. " 

Bu ayetlerde basiret körlüğünün mü, yoksa bilinen körlüqün mü kastedildiqi 
ihtilaflıdır. 73 

Burada kastedilenin basiret körlüğü olduğunu söyleyenleri delilleri şu 
ayetlerdir: "Onlar, bizim huzurumuza çıkacakları gün (başlarına gelecek olanları) 
ne iyi duyarlar ve ne iyi görürler (bir görsen) !74 ''Anda/sun sen bundan gaflette 
idin; derhal biz senin perdeni kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir (denir.)75 
"Melekleri görecekleri gün, günahkarlara o gün hiçbir sevinç haberi yoktur ve 
(Size, sevinmek yasaktır, yasak) diyeceklerdir. "76 "Mutlaka Cehennem ateşini 
göreceksiniz. Sonra ahirette onu çıplak gözle göreceksin iz. "77 

Bunların benzeri pek çok ayet, kafirlerin ahirette görme özelliğine sahip ola
cağını göstermektedir. Şu ayetler de böyledir: ''Ateşe arz olunur/arken onların, 
zilletten başlarını öne eğerek göz ucuyla gizli gizli baktıklarını göreceksin. "78 "O 
gün Cehennem ateşine itilip atılırlar da 'İşte yalanlayıp durduğunuz ateş bu
dur' denilir. Bir büyü müdür bu, yoksa görmüyor musunuz?"79 "Suçlular ateşi 
görür görmez, orayı boylayacakların ı  iyice anladılar, ondan kurtuluş yolu da 
bulamadılar. "80 

Burada kastedilenin bilinen körlük olduğunu söyleyenler ise sözün akışını 
delil getirmişlerdir. Çünkü bir sonraki ayette şöyle buyurulmaktadır: "Der ki: 
"Rabbim, niçin beni kör haşrettin?  Halbuki ben görüyordum. " Dünyada iken 
inkarcılığı konusunda zaten basiretli değild i .  Aksine dünyada iken hakka karşı 
körlük ettiği ahirette ortaya çıktı. Şu halde nasıl "Rabbim, niçin beni basiretsiz 

72 Zümer 39/56-59 
73 Bk. Taberi (XV!/229-230) 
74 Meryem 19/38 
75 Kaf 50/22 
76 Furkan 25/22 
77 Tekasür 1 02/6-7 
78 Şura 42/45 
79 TCır 52/13- 15 
80 Kehf 18/53 
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haşrettin? Halbuki ben basiret sahibiydim" der? Üstelik bu sorusuna nasıl "(Sen 
de) böyle (yapmıştın) .  Çünkü sana ayetlerimiz geldiğinde onları unuttun. Bugün 
de sen böylece unutulursun . " cevabını alır? Hayır! Bu cevap, burada söz konusu 
olanın bilinen körlük olduğuna ve o kişinin davranışına uygun bir cezaya çarp
tırılacağına işarettir. Allah' ın elçisiyle göndermiş olduğu Kur'an'dan yüz çevirip 
onu görmezden geldiği için Allah da kıyamet gününde onun gözünü kör ede
cek, dünyada Kur'an' ı terk ettiği için ahirette onu azapta bırakacaktır. Böylece 
dünyada basiretsizce ve Kur'an' ı terk ederek yaşamasına karşılık olarak ahirette 
onun gözünü kör edecek ve onu cezalandıracaktır. Nitekim Cenab-ı Hak şöy
le buyurmuştur: ''Allah kime hidayet verirse, işte doğru yolu bulan odur, kimi 
de hidayetten uzak tutarsa, artık onlara, Allah 'tan başka dostlar bulamazsın .  
Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır b ir  halde yüzükoyun haşrederiz"81 

Bu ayet-i kerimenin, "Onlar hidayeti görüp dinlemez ve hakkı söylemezler" 
anlamında olduğu belirtilmiştir. Çünkü onların kıyamet gününde konuşup dinle
diklerini ve gördüklerini belirten ayetler vardır. 

Bazı alimler ise buradaki körlük, dilsizlik ve sağırlığın gerçekten görme, işit
me ve konuşmanın zıddı olduğunu savunmuş ancak bunu kayıtlamışlardır. Buna 
göre kafirler, kendilerini sevindirecek şeylere karşı kör ve sağırdırlar. Nitekim İbn 
Abbas' ın -radıyallahu anh- ,  "Kafirler mutlu olacakları hiçbir şeyi görmezler" dediği 
rivayet edilmiştir. 

Başka bir yoruma göre ayet-i kerimede zikredilen "kör olarak haşrolunma" 
ifadesi meleklerin canlarını almaları esnasındadır. Onlar dünyadan bu şekilde 
gider diriltilip kabirlerinden kaldırıldıklarında da bu şekilde kalkar, hesap yerine 
giderler. Ancak daha sonra onlara yine işitme ve görme kabiliyeti verilir. Bu gö
rüş Hasan-ı Basri' den rivayet edilmiştir. 

Bir diğer yorum da şöyledir: Kör olmaları ateşe girip orada karar kıldıkla
rında gerçekleşir. Allah Teala "Alçaldıkça alçalın orada! Bana karşı konuşmayın 
artık!"82 diye onları azarlayınca onların işitme, görme ve konuşma kabiliyetleri 
felç olur. Artık yalvarmaları sona erer ve lal olurlar. Görmez, işitmez, söylemez 
kör, sağır ve dilsiz kimseler haline gelirler. Yalnızca iç çekişleri ve feryatları duyu
lur. Bu görüş, Mukatil' den rivayet edilmiştir. 

Ayette kastedilen körlüğün, kafirlerin delili görmemeleri olduğunu söyleyen
ler, onların aslında hiçbir dellli olmadığını vurgulamak istemişlerdir. Yoksa onla
rın bir delili var da onu göremediklerini belirtmek istememişlerdir. Bilakis kafirler, 
dünyada hidayete karşı kördürler. Kul yaşadığı şekilde ölür ve ahirette öldüğü 
şekilde diriltilir. 

81 İsra 17/97 
82 Mü'minfın 23/108 



Böylece isabetli olan görüşün ikinci görüş olduğu, sadedinde bulunduğumuz 
ayette83 kastedilen körlüğün bilinen körlük olduğu anlaşılır. Çünkü kafir, kıyamet 
gününde hakkı apaçık bilir, dünyada iken onu inkar ettiğini de kabul eder. Bu 
durumda onun ahiret gününde hakkı göremediği söylenemez. 

Haşr kelimesi, lügatte toplamak ve bir araya getirmek anlamındadır. Onunla 
bazen hesap meydanına toplanma kastedilir. Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi ve
sellem- şu hadisi bunun bir örneğidir: "Siz Allah 'ın huzuruna yalın ayak, çırılçıplak 
ve sünnetsiz bir şekilde top/anacaksınız"84 Şu ayetlerde de aynı anlamdadır: 
"Vahşf hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde"85 "Hiçbirini bırakmaksızın 
onları mahşerde toplamış olacağız"86 

Bu kelime ile esas ikamet edilecek ve karar kılınacak yerde, müminlerin 
Cennet'te ve kafirlerin de Cehennem'de toplanması da kastedilebilir. Nitekim 
Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Takvô sahiplerini heyet halinde çok merhametli 
olan Allah 'ın huzurunda tapladığımız, günahkarları da susuz olarak Cehenneme 
sürdüğümüz gün, Rahman nezdinde söz ve izin alandan başkalarının şefaata 
güçleri yetmeyecektir. "87 "(Allah, meleklerine emreder:} Zalimleri, onların aynı 
yoldaki arkadaşlarını ve Allah 'tan başka tapmış oldukları putlarını  toplayın. On
lara Cehennem 'in yolunu gösterin"88 

Bu ayette söz konusu edilen toplanma, hesap yerinde toplanmalarından 
sonradır. Çünkü burada Cehennem' de toplanmaları söz konusu edilmektedir. 
Zira Allah Teala, onların şöyle dediklerini bildirmektedir: "Eyvah bize! Bu ceza 
günüdür, derler. İşte bu, yalanlamış olduğunuz hüküm günüdür"89 Daha sonra 
Cenab-ı Hak, zalimlerin ve onlarla aynı yolda olanların toplanmasını emretmek
tedir. Dolayısıyla bu ikinci toplanmadır. 

Demek ki, diriltilip kabirlerden kalkarak hesap yerine gelmeleri birinci haşr, 
hesap yerinden ateşe gelmeleri ise ikinci haşrdir. Kafirler birinci haşr esnasında 
işitir, görür, konuşur ve tartışırlar. Ancak ikinci haşr esnasında kör, sağır ve dilsiz 
olarak yüz üstü haşrolunurlar. Her makamın kendine uygun ve İlahi adalet ve hik
metin gerektirdiği bir durumu vardır. Kur'an ayetleri birbirini destekler. "Eğer o, 
Allah 'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık bulurlardı "90 

------ -------

83 Taha 201124 
84 Buhar[ (Xl/385) Rikak, Babu'l-haşr; Müslim (V/712) Cenne, Babu fenfü'd-düya ve beyani'l-

haşr yevme'l-kıyame 
85 Tekvlr 81/5 
86 Kehf 18/47 
87 Meryem 1 9/85-87 
88 Saffat 37/22-23 
89 Saffat 37/20-21 
90 Nisa 4/82 Miftahu dari's-seade (46-50) 
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Allah Teala, "Benden size bir hidayet geldiğinde, kim Benim h idayetime 
uyarsa o, hem sapıtmaz, hem bedbaht olmaz. "91 ayetinde Allah' ın hidayetine 
uyan kimsenin kalp ve ruhun azabı olan sapıklığı ve hem beden hem de ruhun 
azabı olan sıkıntıyı yaşamayacağını belirtmiştir. Demek ki , o kimsenin kalbi de 
bedeni de hidayet ve kurtuluşla mamur olur. 92 

127. Haddi aşıp Rabbinin ayetlerine iman etmeyenleri de böylece 
cezalandırırız. Ahiret azabı ise elbette daha şiddetli ve daha kalıcıdır. 

128. Meskenlerine uğrayıp geçtikleri kendilerinden önceki n ice nesil
leri helak edişim iz, onlar için bir hidayet sebebi olmadı m ı?  Şüphe yok 
ki bunda üstün akıl sahiplerine ayetler (belgeler) vardır. 

1 29. Eğer Rabbinden bir söz verilmemiş ve belli bir va' de olmasaydı 
(bunlara da azab) lazım olurdu. 

130. O halde söylediklerine sabret, güneşin doğmasından ve batma
sından önce Rabbin i hamd ile tesbih et. Gecenin saatlerinde ve gündü
zün çeşitli vakitlerinde de tesbih et. Umulur ki razı olursun. 

91  Taha 20;123 
92 İğasetü' l-Lehfan (58) 



131 . Onlardan bir kısmına bunlarla kendilerin i  imtihan edelim diye 
dünya hayatın ın süsü olarak verip faydalandırdığımız şeylere gözlerini 
dikme! Rabbinin rızkı ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. 

132. Sen aile halkına (ve ümmetine) namazı emret. Kendin de sa
bırla ona devam et! Senden rızık istemeyiz. Sana rızkı Biz veririz. Güzel 
akıbet ise takva sahiblerinindir. 

133. "Rabbinden bize bir mucize getirmeli değil miydi?" dediler. 
Daha önceki sah ifelerde bulunan apaçık deliller onlara gelmedi mi ki? 

1 34. Biz, onları bundan (Kur'an'-dan) önce bir azab ile helak etmiş 
olsaydık elbette şöyle diyeceklerdi: "Rabbimiz, bize bir peygamber gön
derseydin de alçalmadan, rezil olmadan önce ayetlerine uysaydık!" 

135.  De ki:  "Her birimiz gözetliyoruz. Siz de gözetleyin. Dosdoğru 
yolun sahipleri kimdir ve hakka yol bulmuş kimdir, bileceksiniz . . .  " 



ENBİYA SÜRESİ 
[ 1 1 2 Ayetl 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  İnsanların hesaba çekilecekleri vakit yaklaştı. Onlar ise gaflet içe
risinde yüz çeviricidirler. 

2. Kendilerine Rabblerinden yeni bir öğüt geldiği her seferinde mut
laka onu alay ederek dinlerler. 
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3. Kalbleri başka şeylerle meşguldür. Zulmedenler, aralarında gizlice 
danışıp: "Bu, sizin gibi bir adamdan başka mıdır? Siz görüp dururken 
büyüyü kabule nasıl yanaşırsınız?" (dediler) . 

4. (Peygamber) :  "Rabbim gökte ve yerde söylenen her sözü bilir. Ve 
O, her şeyi işitendir, bilendir" dedi. 

5. Hatta onlar: " (Kur'an) anlamsız rüyalardır, hayır, onu kendisi uy
durmuştur. Hayır o, bir şôirdir. O halde öncekilerle gönderildiği gibi o da 
bize bir ayet (mucize) getirsin" dediler. 

6. Bunlardan önce helak ettiğimiz hiç bir ülke halkı imana gelmemiş
ti. Acaba bunlar iman ederler mi? 

7 .  Senden önce gönderdiklerimiz de ancak kendilerine vahiy indirdi
ğimiz erkekler idiler. Eğer bilmiyorsanız Zikir ehline sorun. 

8. On/an yemek yemez bir ceset de kılmadık. Onlar ebedi de kalma
dılar. 

9. Sonra onlara verdiğimiz sözümüzde durup on/an ve dilediğimiz 
kimseleri kurtarıp haddi aşanları da helak ettik. 

1 O. Andolsun ki Biz size sizin için bir şan ve şeref kaynağı olan bir 
Kitab indirdik. Hiç akıl etmez misiniz? 

1 1 .  (Halkı) zalim olan n ice ülkeler helak ettik ve onlardan sonra baş
ka kavim(ler) yarattık. 

12. Onlar Bizim azabımızı gördüklerinde hemen hızlıca oradan ka
çışıyorlardı. 

13. (Onlara) : "Kaçışmayın, içinde bulunduğunuz refaha ve evlerin ize 
dönün. Çünkü siz sorguya çekileceksiniz" (denildi) . 

1 4. Onlar: "Vay bize! Çünkü biz, gerçekten zalim/erdik" dediler. 

15 .  Biz onları tırpanla biçilmiş bir ekin, alevi sönmüş bir ateş haline 
getirinceye kadar feryatları bu oldu. 

1 6. Biz göklerle yeri ve aralarında o/anlan oyalanalım diye yaratma
dık. 

1 7. Eğer Biz eğlence edinmek isteseydik elbette onu kendi katımız
dan edinirdik. Fakat Biz (bun u) yapanlar değiliz. 

Tesiri : 

Allah Teala, Hz. İsa' nın (a .s) ilah olduğuna dair Hıristiyanların iddialarını işte 
bu şekilde çürütüyor. 

Allah Teala, Arap müşriklerinin ve Hıristiyanların Allah'a çocuk isnat etme
lerinin akılla bağdaşmadığını bildirmektedir. 



Bedai 'ut-tefslr 

Cenab-ı Hak, eğer çocuk edinmek isteseydi beşeri arızalardan ve bir çok 
kire pasa bulanmış bu fani ve mülewes alemin cevherlerinden uzak, sabit ve 
kalıcı yapıda, seçkinlik ve arılık özelliklerine sahip semavi ve yüce bir cevherden 
meydana gelen bir çocuk edinirdi .  

Bu delil, böyle kuvvetli ve parlak olduğu için Allah Teala peşi sıra şu ayet-i 
kerimeyi zikrediyor: "Bilakis Biz, hakkı batıl üzerine bırakırız da hak onun beyni
ni darmadağın eder; o da derhal çekişerek can verir. "93 
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18. Bilakis Biz, hakkı batıl üzerine bırakırız da hak onun beynini dar

madağın eder; o da derhal çekişerek can verir. (Allah 'ı) nitelendirmeniz
den ötürü vay size! 

1 9. Göklerde ve yerde kimler varsa O'na aittir. O'nun yanında olan
lar ise O'na ibadete karşı büyüklenmez/er ve usanmazlar; 

20. Gece ve gündüz, (Allah 'ı) aralıksız tesbih ederler. 

Tefsiri : 

� j;;\J �1.,...._:JI d :r :J_, "Göklerde ve yerde kimler varsa O'na aittir. " cüm
lesinde mutlaka durmak, daha sonraki kısma yeni bir cümle olarak başlamak 
gerekir. Çünkü bu ikisi, birbirinden bağımsız iki farklı cümledir. 

Ayetin ilk kısmı, göklerde ve yerde köle-hür kim varsa O'na aittir, anlamın
dadır. 

Daha sonra yeni bir cümle başlamış ve şöyle buyurulmuştur: ') �� :.r J 

�J� 'Jj ��� y 0J� "O'nun yanında olanlar ise O'na ibadete karşı 
büyüklenmez/er ve usanmazlar" 

Bunun anlamı şudur: O' nun katında bulunan melekler O' na ibadet etmeyi 
haysiyet kırıcı görmezler ve O'na kulluktan geri durmazlar. Bu konuda büyüklük 
taslamaz, usanç göstermez, yorulup ibadeti bırakmazlar. 

Ayette kullanılan �\ kelimesi ve aynı kökten olan ,,-> kelimesi "yorul
ma" anlamındadır. 

------ -----·---

93 Enbiya 21/18 es-Savfüku'l-Mürsele (I l/481 )  



Velhasıl meleklerin ibadet ve tesbihleri insan oğlunun nefes alıp vermesi gibi 
tabii bir şeydir. 

Ayetin "Göklerde ve yerde kimler varsa O'na ôittir. " kısmı, Allah'ın yarat
mış olduğu tüm kullarını tanıtmaktadır. "O'nun yanında olanlar ise O'na iba
dete karşı büyüklenmez/er ve usanmazlar" kısmı ise, O'na kulluk eden kullarını 
tanıtmaktadır. 94 
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21 . Acaba onlar yerden ilahlar mı  edindiler? Onlar (ölüleri) diriltir 
mi hiç? 

22. Eğer göklerle yerde Allah 'tan başka ilahlar olsaydı, ikisinin de 
düzeni bozulup gitmişti. Arş'ın Rabbi olan Allah, n itelemelerinden mü
nezzeh ve yücedir. 

23. O, işlediklerinden sorumlu tutulmaz. Halbuki onlara (yaptıkları) 
sorulur. 

Tefsiri : 

Ayet-i kerime, Allah ' ı  bırakarak asla O'na denk olamayacak ilahlar edinen 
ve aralarındaki büyük farka rağmen onları Allah' la eşit gören kimselerin yadırga
nacak durumları hakkındadır. 

"O, işlediklerinden sorumlu tutulmaz. " ifadesi, Allah' ın tapılmaya layık ol
duğunu, yaratma ve tapılma vasıflarına sahip yegane ilahın O olduğunu ifade 
eder. 

"HCılbuki onlara (yaptıkları) sorulur. " ifadesi, kulluk edilen sahte ilahların 
tapılmaya layık olmadıklarını ifade eder. Çünkü onlar sorguya çekilebilen, yara
tılmış ve haklarında her türlü karar verilebilen varlıklardır. Bunca farka rağmen 
nasıl olur da onlarla Allah eşit görülebilir? 

Bu ayetin zikrediliş amacı budur. Ancak insan iradesini inkar eden Cebri
ye mezhebi mensupları, bu ayet-i kerimeyi , Allah'ın hikmetini inkar etmek ve 
O'nun fiillerini övülecek alametler ve güzel neticelerle ilişkilendirmemek için bir 
vesile kılmışlardır. Doğruya ileten sadece Allah' tır.95 

94 Medaricü's-Salikln {1/102) 
95 Miftahu dari' s-seade (295) 
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24. Yoksa O'ndan başka ilahlar mı  edindiler? (Onlara) : "Delilinizi 

getirin! "  de; "bu, benimle olanların da zikridir. Benden öncekilerin de 
zikridir. " Bilakis onların çoğu hakkı bilmezler. Bundan ötürü de yüz çe
viricidirler. 

25. Senden önce gönderdiğimiz her bir peygambere mutlaka şunu 
vahyederdik: "Benden başka ilah yoktur. O halde yalnız Bana ibadet 
edin . " 

26. "Rahman (melekleri) evlat edindi " dediler. O, bundan münez
zehtir. Bilakis onlar mükerrem kullardır. 

27. Sözleri ile O'nun önüne geçemezler; onlar O'nun emri gereğince 
iş görürler. 

28. Onların önündekini de arkalarındakini de bi lir. O'nun razı oldu
ğu kimselerden başkasına şefaat etmezler. Onlar korkusundan titrerler. 

29. Onlardan kim: "Ben O'ndan gayrı ilahım " derse; Biz böylesini 
Cehennemle cezalandırırız. işte zalimleri böyle cezalandınrız. 

30. Acaba kafirler görmedi mi (haberleri olmadı mı) ki göklerle yer 
birleşik ve yapışık idi, Biz onları ayırdık ve canlı herşeyi sudan yarattık? 
fiô.lô. imana gelmezler mi? 



_______ Sure :  2 1  • Enbiy� Suresi ______ _ _ _ _ _ _  •:• 53 

31 . Ve yer onları çalkalamasın diye onda sağlamlaştırıcı kazıklar yarat
tık. Orada yol bulabilsinler diye de ondaki dağlar arasından yollar açtık. 

32. Ve gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Hôlbuki yine onlar 
onun ôyetlerinden yüz çeviricidirler. 

33. O, gece ve gündüzü, güneşi ve ay'ı yaratandır. Her biri bir yörün
gede yüzerler. 

34. Senden önce hiçbir beşere ebedilik vermedik. Sen ölürsen eğer, 
onlar ebedi m i  kalacaklar? 

35. Her nefs ölümü tadıcıdır. Biz, sizi şer ve hayırla imtihan olmak 
üzere deneriz. Sonunda Bize döndürüleceksiniz. 

Tefsiri : 

İbn Abbas -radıyallahu anh-, bu ayeti şöyle açıklamıştır: Biz sizi zorluk, genişlik, 
sıhhat, hastalık, zenginlik, fakirlik, helal ve haramla deneriz. Bunların hepsi bir 
imtihandır. 

İbn Zeyd de şöyle demiştir: Hoşlandığınız hususlardaki sabrınızı ve hoşlan
madığınız hususlardaki şükrünüzü görmek için sizi sevdiğiniz ve sevmediğiniz 
şeylerle deneriz. 

Kelbl ise şöyle demiştir: Sizi şer, fakirlik, musibet, mal ve çocukla deneriz. Al
lah Teala, burada, zenginlik ve fakirliğin bir imtihan ve sınama vesilesi olduğunu 
belirtmiştir. 96 

96 Uddetü's-Sabirln ( 160) 
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36. Kafirler sen i  gördüklerinde seni ancak alaya alırlar (ve derler 

ki:) "Bu mudur ilahlarınrzı kötülükle anan ?" Halbuki onlar Rahmanın 
Zikrini inkar edenlerdir. 

37. İnsan aceleden yaratılmıştır. Yakında size ayet/erimi gösterece
ğim. Benden acele istemeyin. 

38. "Eğer doğru söyleyenler iseniz bu va'd (kıyamet) ne zaman ger
çekleşecektir?" derler. 

39. O kafirler, (azab geleceğinde) ateşi yüzlerinden, sırtlarından geri 
çeviremeyecekleri, kendilerine yardım da olunmayacağı zamanı bir bil
selerdi . . .  

40. Bilakis o (kıyamet) onlara ansızın gelip, kendilerini hayrete düşü
rüp şaşırtacaktır da onu geri çevirmeye güçleri de olmayacak ve onlara 
bir mühlet de verilmeyecektir. 

41 .  Anda/sun ki senden önceki bir çok peygamberle alay edildi de 
onlarla alay edenleri, alay ettikleri şey çepeçevre kuşattı. 

42. De ki: "(Size azab etmek istese) gece ve(ya) gündüz Rahmana 
karşı sizi kim koruyabilir?" Hayır, onlar Rabblerinin zikrinden dahi yüz 
çeviren/erdir. 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerimedeki r5;� fiiline ........ � :r �J r5 � "sizi himaye eder 
ve azabından kurtarır" anlamları yüklenmiş olabilir. Buna göre ayet, "Allah sizin 
hakkınızda bir kötülük dilerse sizi O'ndan kim koruyup kurtarabilir?" anlamın
dadır. 

Ancak ayetteki .:_r.> )1 .y kelimesindeki 4.r edatı bedel için de olabilir. Buna 
göre ayetin manası şöyle olur: Rahman' ın yerine sizi kim koruyabilir? Sizi koru
yacak olan sadece O' dur. O'nun dışında bir koruyucunuz yoktur. 

Bir gör)şe göre bedel için olan-.y edatının bir örneği de şu ayet-i kerlmededir: 
.:.ı� ./'j°'YI  ..). �)\.. � � :8 _;.Jj Söz konusu edatın bedel için olma
sı durumunda -ayetin m?ı.nası şöyledir: "Şayet yapmak isteseydik, sizin yerin ize 
geçmek üzere nıelek/er ycr atırdık. "97 

Bedel için olan .y edatına şairin şu sözü delil getirilmiştir: 

"O, lüks ve özenilmiş yiyecekler yememiş ve bakla yeı . .ekten hiç fıstığın ta
dına varmamış bir cariyedir. " 

97 Zuhruf 43/60 
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Her iki manaya göre de, yegane muhafızları olan Allah Teala, onları üzecek 
şeylerden gece-gündüz koruyup gözeterek onlara lütufta bulunmaktadır. Onların, 
O'nun dışında hiçbir koruyucuları yoktur. Üstelik O'nun, onlara hiçbir ihtiyacı 
yoktur. Onlar ise tamamen O'na muhtaçtırlar. Şüphesiz Allah Teala'nın hiçbir 
konuda kullarına ihtiyacı yoktur. Kulları ise her bakımdan O'na muhtaçtırlar. Bir 
kutsi hadiste Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- Allah' ın bir buyruğunu şöyle 
ifade etmiştir: "Ben çok cömertim. Benden daha cömert ve daha kerem sahi
bi kimdir? Büyük günahlar işleyerek benimle düello etmeye kalkıştık/arı halde 
kullarımı yataklarında uyurken korurum "98 

43. Yoksa, onların, kendilerin i  Bize karşı koruyan ilahları mı vardır? 
Onlar kendi kendilerine bile yardım edemezler. Onlara tarafımızdan 
destek de verilmez. 

44. Durum sandıkları gibi değil! Biz bunları da atalarını da o kadar 
faydalandırdık ki (bu halleriyle) ömürleri uzayıp gitti (ve hep öyle gi
decek sandılar) .  Bizim (emrimizle) gelerek arzı etrafından eksilttiğimizi 
görmüyorlar mı? Acaba üstün gelenler onlar mıdır? 

45. De ki: "Ben sizi ancak vahy ile korkutuyor ve uyarıyorum. "  
Halbuki sağırlar uyarıldık/arı zaman yapılan çağrıyı işitmezler. 

46. Eğer Rabbinin azabından onlara azıcık bir şey dokunursa elbette: 
"Vay bize! Çünkü biz gerçekten zô.limlerden olduk" diyeceklerdir. 

98 Tarlku'l-hicreteyn (294) 
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47. Kıyamet gününe has adalet terazilerini koyarız. Kimseye en ufak 
bir zulüm yapılmaz. (İyiliği} bir hardal tanesi ağırlığınca olsa bile, Biz 
onu getiririz. Hesaba çekenler olarak Biz yeteriz. 

48. Anda/sun ki Biz Musa ile Harun'a Furkan'ı, takva sahiplerine bir 
ışık ve bir zikir olmak üzere verdik: 

49. Onlar ki Rabblerinden gıyaben korkarlar, hem onlar kıyametten 
de oldukça çekinirler. 

50. İşte bu, indirdiğimiz mübarek bir Zikirdir. Siz onu inkar edenler 
misiniz? 

51 . Anda/sun ki Biz İbrahim 'e daha önceden, doğru yolu bulma 
imkanı verdik. Biz onu biliyorduk. 

Tefsiri : 

Ayetteki � � "daha önceden" ifadesine verilen en isabetli anlam, "Tevrat' ın 
inişinden önce" manasıdır. Çünkü Allah Teala daha önceki ayetlerde şöyle bu
yurmuştur: "Andolsun ki Biz Musa ile Harun'a Furkan'ı, takva sahiplerine bir 
ışık ve bir zikir olmak üzere verdik"99 "İşte bu, indirdiğimiz mübarek bir Zikirdir 
(Kur'an'dır). Siz onu inkar edenler misiniz?" 100 Daha sonra ilave etmiştir: "An
da/sun ki Biz İbrahim 'e daha önceden, doğru yolu bulma imkanı verdik. " 

Bu sebeple öl_;pl J_,_; J..; "Tevrat' ın inişinin öncesinde" tamlamasında muzaf 
(tamlanan) halinde bulunan �"önce" zarfının muzafun ileyhi (tamlayanı )  dü
şürülmüş ve zarf ötre ile mebni (değişmez) kılınmıştır. Çünkü tamlanan, her ne 
kadar lafzi olarak zikredilmese de anlamca bellidir ve ibarede mevcut olduğu 
düşünülmektedir. 

Allah Teala, son dört ayette, peygamberlerin ileri gelenleri ve yaratıklarının 
en şereflisi olan üç peygamber, Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem-, İbrahim (a.s) 
ve MOsa'yı (a.s) zikretmiştir. 

Ancak ayetteki � rf "daha önceden" zarfının " İbrahim'in ergenlik çağına 
gelmesinden önce, daha küçük yaşta iken" manasında olduğu da ileri sürül
müştür. Ne var ki ayetin kelimelerinde bu manayı destekleyen bir karine yoktur. 
Sözün akışı sadece ilk zikrettimiz görüşü desteklemektedir. 

Bu zarf dolayısıyla ayete "Andolsun ki Biz İbrahim'e ezelde, doğru yolu 
bulma imkanı verdik." manası da verilmiştir. Ayetin kelimelerinde bu manayı 
destekleyen bir karine de yoktur. Kaldı ki zaten Allah'ın ezeli ilmi, Hz. İbrahlm'e 
(a .s )  özgü bir şey de değildir. Allah tüm müminlere ezeli ilminde _hidayet takdir 
etmiştir. 

99 Enbiya 21/48 
100 Enbiya 2 1/50 
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"Biz onu biliyorduk. " ifadesiyle kastedilen mana hakkında Beğavl şöyle de
miştir: Biz İbrahlm' in doğru yolu bulmaya ve peygamber olmaya layık olduğunu 
biliyorduk. 101 

Ebü'l-Ferec İbni' l-Cevzl de şöyle demiştir: İbrahlm' in doğru yolu bulma 
imkanına kavuşturulacak uygun bir kimse olduğunu biliyorduk. 102 

Keşşaf tefsirinin müellifi Zemahşerl de şöyle demiştir: Ayetin anlamı şudur: 
Allah Teala, Hz. İbrahlm' in (a.s) harikulade hallerini ve iıayranlık uyandıran özel
liklerini, hoşnut olup öveceği ve samimi dostu olmaya layık göreceği hasletlerini 
önceden bilmişti. Bu ifade ,  iyi bir insan hakkında "Ben falancayı biliyorum" 
şeklinde onun güzel sıfatlarını ihtiva eden bir söz gibidir. 103 

Bu ayet-i kerime ,  şu ayetlere benzer: "Allah, peygamberliğini kime verece
ğini daha iyi bilir. "104 ''Anda/sun biz İsrdfl Oğullan 'na, bilerek, (kendi zamanla
rında) ô.lemlerin üstünde bir imtiyaz verdik"105 ''Allah birbirinden gelme bir nesil 
olarak ô.dem 'i, Nuh 'u, İbrahim ô.liesi ile İmran ailesini seçip alemlere üstün kıldı. 
Allah işiten ve bilendir. "106 

Şu ayet-i kerime de manaca açıklamakta olduğumuz ayete107 yakındır: 
"Süleyman'ın emrine de kasırga (gibi esen) rüzgarı verdik; onun emriyle içinde 
bereketler yarattığımız yere doğru eserdi. Biz her şeyi biliriz. "108 

Allah Teala, bu bereketi ve bu rüzgarı, uygun olan yerlere ve layık olan 
insanlara vermiştir. Bu münasebetle bu ayetin açıklamakta olduğumuz ayetle 
yakın olduğunu belirttik. ıo9 

�o r � �_,AŞ� � f·Ô Jı ��I �� l4 �_;ij �� J� 1� 
52. O zaman babasına ve kavmine demişti ki: "İbadet edip durduğu

nuz bu heykeller de ne oluyor?" 

Tefsiri : 

Allah'ın birliğine inananların lideri olan Hz. İbrahim (a.s) kavmine böyle de
miştir. 

101 Beğavl ( IV/297 
102 İbni'l-Cevzl, Zadü'l-Mes1r (V/357) 
103 Zemahşeri, Tefslru'l-Keşşaf (III/13-14) 
104 En'am 6/124 
105 Duhan 44/32 
106 Aı-i İmran 3/33-34 
107 Enbiya 2 1/51 
108 Enbiya 2 1/81 
109 Şifaü' l-Alil (32-33) 
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O ve kavmi, bağlanma ve ibadeti aralarında bölüşmüşlerdi. Kavminin nasibi 
heykellere tapınmak, onun nasibi ise celal sahibi Allah'a tapmaktı . 

Ayette geçen J�;L...:�I "heykeller" kelimesi, "temsili suretler, şekiller" anlamına 
gelen J�kelimesinin çoğuludur. 

Kalbin Allah' ın dışında bir şeye bağlanması, onunla meşgul olup ona yö
nelmesi kalpte bulunan timsallere yönelmesi demektir. Dolayısıyla bu da sah
te ilah heykellerine bağlanmanın bir benzeri olur. Putperestlerin, kalp, irade ve 
davranışlarıyla timsallere bağlanmaları, bu sebeple şirk ve Allah'tan başka ilah 
edinmek olur. 

Gönlü esir alıp ona hükmeden Allah ' tan başka şeylerin kalpte bulunması 
ve kalbin onlara bağlanması putlara bağlanmak gibidir. Çünkü Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem-, böyle bir bağlılığın kulluk olduğunu söylemiş ve bu şe
kilde davranan kişinin tökezlemesi ve kahrolması için beddua etmiştir. Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: ''Altına kulluk eden kahrol
sun! Dirheme kulluk eden kahrolsun! Kahrolsun ve yüz üstü gelsin! Vücuduna 
diken battığında çıkaramasın!"110 

53. ''Atalarımızı bunlara ibadet ederken bulduk" dediler. 

54. ''Andolsun ki siz de atalarınız da apaçık bir sapıklık içerisindesi
niz" dedi. 

55. "Sen bize hakkı mı getirdin yoksa şaka mı yapıyorsun?"  dediler. 

1 10 el-Fevfüd ( 190) 
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56. Dedi ki: "Hayır, sizin Rabbiniz, göklerle yerin Rabbi ve onları 
yoktan var edendir. Ve ben buna tan ıklık edenlerdenim. 

57. "Vallahi siz arkanızı dönüp gittikten sonra ben bu putların ıza 
mutlaka bir tuzak kuracağım. " 

58. Derken, ona başvururlar diye büyükleri dışında onların hepsini 
paramparça etti. 

59. Dediler ki: "Bunu putlarımıza kim yaptıysa şüphesiz ki o 
zCılimlerdendir. " 

60. Dediler ki: "İbrahim c;zdındaki bir gencin bunları diline doladığın ı  
işitmiştik. " 

61 . Dediler ki: "Onu  herkesin gözü önünde getirin; belki şCıhidlik 
ederler. " 

62. Dediler ki: "Tanrılarımıza bunu sen mi  yaptın, ey İbrahim?" 

63. "Hayır" dedi. "Onların şu büyükleri bunu yapmıştır. Onlara so
run. Eğer konuşabilirlerse (size cevap versinler) . " 

Tefsiri: 

Allah Teala, bu ayetlerde Hz. İbrahim' in (a.s) putları kırmasından sonra put
perestlerin sergiledikleri davranışları aktarmaktadır. 

"Hayır" dedi. "Onların şu büyükleri bunu yapmıştır. " Yani, putların büyüğü 
kendisiyle birlikte küçük putlara da kulluk edilmesine kızmış ve onları kırmıştır. 

Hz. İbrahim' in (a.s) bu sözle maksadı onlara delil göstermektir. Çünkü put
perestlerle alay ederek "Onlara sorun. Eğer konuşabilirlerse (size cevap versin
ler) . "  demektedir. 

Bu imalı bir sözdür. Aslında Hz. İbrahim' in (a.s) bu davranışında putlara yö
nelik bir kastı yoktur. Onun asıl maksadı, ortaya koyduğu delillerle muhataplarını 
susturup kınayacak ve onların gülünç durumlarını göz önüne serecek şekilde, 
düzgün ve açık-seçik bir üslupla putperestliğin temelsizliği hakkındaki düşünce
sini anlatmaktır. 1 1 1  

Şüphesiz putperestlerin maksadı ,  Hz .  İbrahim'e (a.s) , putların kırılmış ol
duğunu kabul ettirmek değildi .  Maksatları, onları · .ıranın başkası değil, kendisi 
olduğunu itiraf ettirmekti . 1 12 

1 1 1  el-Fevfüdu'l-müşevvik ( 134) 
1 12 el-Fevfüdü'l-Müşevvik ( 158) 
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64. Kendi v icdanlarına dönerek (birbirlerine) dediler ki: "Muhakkak 
asıl zalimler sizlersiniz. " 

65. Sonra başaşağı edildiler de (şöyle dediler): "Sen de çok iyi bilir
sin ki bunlar konuşamazlar. " 

66. Dedi ki: "Peki, Allah ' dan başka size fayda ve zarar veremeyen 
şeylere ibadet eder misiniz? 

&7. "Yuh size ve sizin A!lah 'dan başka taptıklarınıza! Hala aklınızı 
başınıza almayacak mısın ız?" 

68. Dediler ki: "Eğer (bir şey) yapacaksanız onu ateşle yakın, 
ilahlarınrza yardım etmiş olursunuz. " 

69. "Ey ateş, İbrahim 'e karşı serin ve selamet ol! " dedik. 

70. Ona bir tuzak kurmak istediler. Bizse onları en büyük zarara uğ
rayanlar kıldık. 

71 . Biz onu ve (kardeşinin oğlu) Lut'u alemler için bereketlendirdiği
miz arza (ulaştırıp) kurtardık. 

72. Ve ona İshdk'ı, istediğinden ayrı olarak da Yakub 'u bağışladık. 
Onların her birini de salih kimseler kıldık. 
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73. Onları emrimizle doğru yolu gösteren önderler kıldık. Onlara 
hayırlar yapmayı, namazı dosdoğru kılmayı ve zekatı vermelerin i  vah
yettik. Onlar yaln ızca Bize ibadet eden kimselerdi. 

74. Lut 'a da hikmet ve ilim verdik. Onu kötülükleri işleyen o ülkeden 
kurtardık. Çünkü onlar kötü bir kavim idiler, hem fasıktılar. 

75. Ve Biz onu rahmetimizin içine aldık. Çünkü o, salihlerdendir. 

76. Nuh 'u da (an) .  Hani o, daha önce Bize dua etmişti de onun du
asını kabul edip hem onu, hem ailesini o büyük sıkıntı (olan Tufôn}dan 
kurtarmıştık. 

77. Ayetlerimizi yalanlayan kavminden onun intikamını aldık. Çün
kü onlar kötü bir kavim idiler. Bundan ötürü hepsini suda boğduk. 

78. Davud ve Süleyman'ı da (an). Hani  kavmin koyunlarının girdiği 
ekin hakkında hüküm veriyorlardı. Biz, onların hükümlerine tanık idik. 

79. Biz onu (o hükmü) hemen Süleyman'a kavratmıştık. Bununla 
beraber herbirine hikmet ve ilim verdik. Davud'a da onunla birlikte tes
bih etsinler diye dağları ve kuşları musahhar kıldık. (Bunları) yapanlar 
Bizleriz. 

Tefsiri : 

Allah Teala, bu ayetlerde iki değerli peygamberi anıyor ve her ikisini de ilim 
ve hikmet sahibi olmalarından dolayı övüyor. Ancak Hz. Süleyman' ın (a.s) bura
da zikredilen hadisedeki kavrayışını özellikle vurguluyor. 

Hz. Ali 'ye -radıyallahu anh- sordular: Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellern-, 
size diğer insanlara vermediği özel bir bilgi verdi mi? 

Hz. Ali -radıyallahu anh- şöyle cevap verdi: Taneyi yaran ve ruhu yaratan 
Allah'a yemin ederim ki hayır! Ancak Allah' ın Kur'an' da ve şu gördüğünüz say
fada olanları anlaması için kuluna vermiş olduğu kavrayış hariçtir. 

Hz. Ali'nin -radıyallahu anh- gösterdiği sayfada diyet verme, diyetler, esirlerin 
serbest bırakılması ve Müslümanın kafir mukabilinde öldürülmeyeceği hususları 
yazılı idi . 1 13 

Hz. Ömer' in -radıyallahu anh- Ebu Musa el-Eş'arl'ye -radıyallahu anh- yazdığı 
mektupta "Kavrayış, sana işaret ettiğim hususlardaki kavrayıştır. " ifadesi yer alır. 
Kavrayış, Allah' ın kuluna bahşettiği bir nimet ve kalbini aydınlattığı bir nurdur. 
insan o nur sayesinde başkalarının idrak edemediği ve bilemediği şeyleri bilip 
idrak eder. Bir şeyi ezberleme ve onun temel manasını anlama hususunda baş
kalarıyla eşit olduğu halde ,  öğrendiği şeyden onların çıkaramadığı neticeleri o 
sayede çıkarır. 1 14 

1 13 Buharı (Vl/95) Cihad, Babu"l-hirase fi'l-ğazv fi seb1lillah 
1 1 4  Mediıricü's-Salik1n (1/4 1 )  
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Allah' ın Kitabı'nda Hz. Davud (a.s) ve Hz. Süleyman' ın (a.s) hükmettiği be
lirtilen husus, bu temele1 15 dayanıyordu .  Onların her ikisi de , bir topluluğun da
varının yayıldığı bir ..:,., _riı "hars" hakkında hüküm verdiler . ..!.. _;;jı "hars" , bahçe 
demektir. Rivayet edildiğine göre bu hadisedeki bahçe, bir üzüm bağıydı .  

Ayet-i kerimede geçen � fiili, "davarı geceleyin gütmek" anlamındadır. 
Hz. Davud (a.s) , telef edilen mahsulün kıymetinin tazmin edilmesine hük

metti. Koyun sürüsünü göz önüne aldı ve telef edilen mahsulün kıymetine denk 
bularak onu mahsul sahibine verdi. Bizzat koyunları vermesi, ya para olmama
sından veya koyunları satmak zor olacağından dolayı idi. Zaten sürü sahibi sürü
yü vermeye, bağ sahibi de kıymet mukabilinde sürüyü almaya razı olmuştu. 

Hz. Süleyman (a.s) ise , sürü sahibinin verdiği zararın mislini tazmin etmesi 
hükmünü verdi. Bu tazmin, sürü sahibinin, eski haline getirene kadar bağla il
gilenmesi şeklinde olacaktı. Ayrıca bağ sahibi, bağın ziyana uğramasından eski 
haline gelişine kadar gelir kaybına uğramayacaktı . Çünkü Hz. Süleyman ( a.s) ,  
sürüyü bağ sahibine vermişti. Böylece adam bağın geliri kadar gelir elde edecek 
ve telef olan mahsulünün artışını telafi edebilecekti . Zira mahsul ve sürünün ge
lirindeki artışı birbirine denk görmüştü. İşte Allah'ın özellikle vurguladığı ve ince 
kavrayışı sebebiyle methettiği Hz. Süleyman' ın (a.s) bilgisi! 1 16 

80. Ve Biz ona sizin faydanıza sizi savaşlarınızda korusun diye giye
cek (zırh) yapma sanatını öğrettik. Acaba şükredecek misiniz? 

81 . Süleyman'ın emrine de şiddetli rüzgarı verdik. Onun emriyle be
reket verdiğimiz toprağa hızlıca götürürdü. Biz, her şeyi bilenleriz. 

82. Şeytanlardan onun için denize dalan ve bundan başka işler gö
renleri de (emrine vermiştik) . Onları gözetenler Bizlerdik. 

1 1 5  B u  temel, alıntının yapıldığı kitabın öncesinden anlaşıldığına göre, d1n1 metin'ere uygun 
olan düzgün kıyas ve ölçüdür. (Mütercimin notu) 

1 1 6  İ' lamü'l-muvakkı1n (l/403) 
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83. Eyyub 'u da (an). Hani Rabbine: "Rabbim, başıma bu bela gelip 
çattı. Ve Sen merhametlilerin merhametlisisin" diye seslenmişti. 

Tefsiri : 

Bu duada, tevhid ilkesi, ihtiyaç ve zaruretin Allah'a  arz edilmesi, muhabbe
tin gıdasının Allah' a  sevgi göstermek olduğu, O'nun rahmet sıfatının , merhamet
lilerin en merhametlisi olduğunun kabul edilmesi, Allah'a yaklaşmada O'nun 
güzel isimlerinin aracı kılınması, Hz . Eyyub'un (a.s) muhtaç ve zor durumda 
oluşu gibi pek çok husus yer almaktadır. Bu durumda bulunan sıkıntıya uğramış 
bir kimsenin sıkıntısı giderilir. 

Bu duayı, yedi defa okuyan, özellikle yukarıda belirtilen bilinçle okuyan 
kimsenin başına gelen felaketin , Allah tarafından giderildiği tecrübe edilmiştir. ı 17 

Bu ayet-i kerimede tevhid ilkesi kamil şekliyle bulunmaktadır. Allah' ı  nok
sanlıklardan arındırmak, gam, keder ve üzüntünün en iyi ilacı olan ve ihtiyaçları 
gidermesi için Allah'a en iyi yaklaşma aracı olan kusur ve haksızlığı itiraf etmek, 
ayet-i kerimede hep yer almaktadır. Çünkü tevhid ve Allah' ı  noksanlıklardan 
arındırmak, O'nu tüm kamil sıfatlarla nitelemeyi ve her türlü kusur, noksan ve 
başkalarına benzemekten arındırmayı içine almaktadır. 

Kulun haksızlık ettiğini itiraf etmesi ise , onun şeriata, ceza ve mükafata inan
dığını gösterir. Bunun yanı sıra, Allah 'a  yönelip yakarmasını, günahını bağış
laması için O' na yalvarmasını ,  kul olduğunu kabul etmesini ve Rabbine olan 
ihtiyacını arz etmesini gerektirir. 

Burada Allah ' a  yaklaşmakta aracı yapılabilecek dört husus vardır: Allah'tan 
başka ilah kabul etmemek, O'nu her türlü noksanlıktan arındırmak, kulluğun 
idrakine varmak ve kusurunu itiraf etmek. 1 18 

1 1 7  el-Fevfüd ( 195) 
1 1 8  Zadü'I-Mead (IV/208) 
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84. Biz, onun duasını kabul ettik ve başındaki sıkıntıyı açıp giderdik. 
Ayrıca ona hem katımızdan bir rahmet hem de iyi kullukta bulunanlara 
bir ibret olmak üzere aile ve çocukların ı  ve onlarla birlikte bir o kadarını 
da verdik. 

85. İsmail, İdris ve Zülkif/ 'i de (an). Onların her biri sabreden/erdendi. 

86. Biz onları rahmetimizin içine aldık. Gerçekten onlar salihlerden 
idiler. 

87. Ve balık sahibini (Yunus 'u da an). Hani (kavmini ayrılışıyla) ga
zap/andırıp gitmiş ve Bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. 
O bakımdan karanlıklar içinde: "Senden başka i/Cıh yoktur. Seni tenzih 
ederim. Gerçekten ben zulmedenlerden oldum " diye seslenmişti. 

88. Biz de duasını kabul edip, kendisini gamdan kurtarmıştık. Biz 
mü'minleri işte böyle kurtarırız. 

89. Zekeriyyô'yı da (an) . Hani: "Rabbim, beni bir başıma bırakma. 
Sen, vôrislerin en hayırlısısın" diye Rabbine dua etmişti. 

90. Biz O'nun duasın ı  kabul edip ona Yahyô 'yı bağışladık. Zevcesini 
de ona ıslah ettik. Şüphesiz bunlar hayırlı işler yapmaya koşarlar, uma
rak, korkarak Bize dua ederlerdi. Bize gönülden derin saygı duyarlardı. 

91 . Irzını koruyan o kızı da (an) . Biz ona ruhumuzdan üfledik. Onu 
ve oğlunu (lsô 'yı) ôlemlere bir ibret kıldık. 
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92. Şüphe yok ki bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Sizin Rabbiniz 
de Benim. O halde yalnız Bana ibadet edin. 

93. Buna rağmen onlar işlerini (dinlerini) aralarında parça parça edip 
ayrılığa düştüler. Bunların hepsi Bize döneceklerdir. 

94. Kim mü'min olduğu halde sa/ih amel işlerse onun yapıp ettikleri 
karşılıksız kalmaz. Biz onu muhakkak yazarız. 

95. Helak ettiğimiz bir ülke halkın ın (mahşere) dönmemeleri imkan
sızdır. 

96. Nihayet Ye 'cüc ile Me 'cüc(ün seddi) açılıp her yüksekçe tepeden 
hızlıca indiklerinde; 

97. Ve gerçek va'd (olan Kıyamet) yaklaştığında, bakarsın ki kafirlerin 
gözleri dehşetle yerinden fırlayarak: "Vay bize! Gerçekten biz, bundan 
gafil idik. Hayır, biz zulmetmişiz meğer" (diyecekler) . 

98. Gerçekten siz de Allah 'dan başka taptıkların ız da Cehennem 'in 
odunusunuz. Siz oraya gireceksiniz. 

99. Eğer bunlar ilah olsalardı oraya girmezlerdi. Hepsi orada ebediy
yen kalacaklardır. 

1 00. Onlar orada ah edip inleyeceklerdir. Onlar orada işitmezler de. 

1 01 .  Şüphesiz kendileri için daha önceden tarafımızdan iyilik takdir 
edilmiş olanlar, işte onlar oradan (Cehennemden) uzaklaştırılmışlardır. 

1 02. Onlar ateşin sesini dahi işitmezler. Canların ın  arzu ettiği şeyler 
arasında ebedidir/er. 

Tefsiri : 

Hakim'in Sahih' inde1 19 Hüseyin b. Vakıd - Yezid en-Nahvi - İkrime kana
lıyla İbn Abbas' ın -radıyallahu anh- şöyle dediği yer almaktadır: "Gerçekten siz de 
Allah 'dan başka taptıklarınız da Cehennem 'in odunusunuz" ayeti nazil olunca 
müşrikler "Allah' ın dışında meleklere, İsa'ya ve Üzeyr'e de tapılmaktadır" de
diler. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu: "Şüphesiz kendileri için daha önceden 
tarafımızdan iyilik takdir edilmiş olanlar, işte onlar oradan (Cehennemden) uzak
laştırılmışlardır. " Bu hadis sağlam bir senet zinciriyle gelmiştir. 

Ali b. el-Medlnl şöyle demiştir: Bize Yahya b. Adem, Ebubekir b. Ayyaş -
Asım - Ebu Rezln - Ebu Yahya kanalıyla İbn Abbas' ın -radıyallahu anh- şöyle de
diğini nakletmiştir: Bir ayet var ki insanlar onun hakkında hiç soru sormuyorlar. 
Bildikleri için mi sormuyorlar, bilmedikleri için mi sormuyorlar, bilmiyorum. 

1 19 Hakim'in Müstedrek'ine Sahih isminin verilmesi, o kitaba aşırı bir değer verilmesinin 
neticesidir. Bilindiği üzere adı geçen kitap zayıf hadisleri de ihtiva etmektedir. Bu konu
da İbn Kesir' in el-Bfüsü'l-Hasis adındaki eserinin 23-24. sayfalarına bakılabilir. (Derleyenin 
notu) 
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Bunun üzerine çevresindekiler "O hangi ayettir?" diye sordu. 
İbn Abbas: "Gerçekten siz de Allah 'dan başka taptıklannız da Cehennem 'in 

odunusunuz" ayetinin inmesi Kureyş' in veya Mekke halkının çok zoruna gitti ve 
"Tanrılarımıza sövülüyor" diyerek üzüldüler. Derken İbni'z-Zeb;:ı'ra çıkageldi ve 
sordu: 

-Size ne oldu, neyiniz var? 
Kureyşliler: 
- Tanrılarımıza sövülüyor! 
Muhammed yine ne dedi? 

- Dedi ki: "Gerçekten siz de Allah 'dan başka taptıklarınız da Cehennem 'in 
odu�usunuz. Siz oraya gireceksiniz. " 

Bana onu çağırın !  

Hz. Peygamber' i -sallallahu aleyhi vesellem- çağırdılar. İbni'z-Zeba'ra sordu: 

Ey Muhammed! Bu söylediğin sadece bizim ilahlarımıza mı has yoksa 
Allah'tan başka tapılan tüm ilahlar için geçerli midir? 

Hz . Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- : 

Tabu ki Altah' ın dışında tapılan her şey için geçerlidir. 

Ka'be'nin Rabbine yemin ederim ki seninle yaptığım bu tartışmayı kazan
dım. Sen meleklerin, Ysa'nın ve Üzeyr'itı iyi kullar olduğunu iddia etmiyor mu
sun? Bunlar meleklere, Hıristiyanlar Isa'ya, Yahudiler de Üzeyr'e tapıyor. 

İbni'z-Zeba'ra'nın bu sözüyle Mekkeliler ortalığı velveleye verdiler. Bunun 
üzerine Allah Teala şu ayet-i kerimeyi inzal etti: "Şüphesiz kendileri için daha 
önceden tarafımızdan iyilik takdir edilmiş olanlar, işte onlar oradan (Cehennem
den) uzaklaştırılmışlardır. Onlar ateşin sesini dahi işitmezler. " 

Yine bu hadiseyle ilgili olarak şu ayet-i kerime nazil oldu: "Meryem oğlu Isa, 
bir misal olarak anlatılınca senin kavmin hemen bağrışmaya başladı/ar"120 Bu 
ayette kastedilen bağrışma işte koparmış oldukları o yaygaradır. 121 

120 Zuhruf 43/57 
121  Ahmed b. Hanbel (!V/328-329) Rakam: 292 1 .  Ahmed Şakir, bu hadisin senedinin sağ

lam olduğunu belirtmiştir. Aynca bk. Taberanl, el-Mu'cemü' l-Keb!r (XIl/153 ) Heysem! 
Mecmeu'z-Zevfüd'de şöyle demiştir: Bu hadisin senedinde Asım b. Behdile vardır. Onun 
sağlam olduğunu söyleyenler olduğu gibi zayıf olduğunu söyleyenler de olmuştur. Ancak 
Ahmed b. Hanbel sağlam olduğunu söylemiştir. Bk. Mecmau'z-Zevfüd (VIl/68-69, 104) 
Bk. Seyeru A'lami'n-Nübela (V/260); S!retü İbn Hişam ( l/382 ) ;  Hatib el-Bağdadi, el-Fakih 
ve'l-Mütefakkih ( 1170) ;  Vahidi, Esbabu'n-Nüzul (229-230) .  Bu hadisin senedinde Yahya b.  
Nuh adında bir ravt zikredilmiştir. Allah daha iyi  bilir ya, doğrusu bu rav!nin isminin Yahya 
b. Adem olmasıdır. (Derleyenin notu) 



Sure :  21  • Enbiya Sures i  •!• 67 

İbni'z-Zeba'ra'nın ileri sürdüğü bu itiraz ayet hakkında varit olmaz. Çünkü 
Allah Teala "Gerçekten siz de Allah 'tan başka taptıklarınız da Cehennem 'in odu
n usun uz" buyururken, tapılan şeyler için L.ism-i mevsCılünü (ilgi zamiri) kulla
nıyor. ,y kullanarak "Siz de Allah'tan başka taptığınız kimseler de Cehennem'in 
odunusunuz" demiyor. Loakılsız varlık için kullanılır. Dolayısıyla onun kapsamına 
melekler, Hz. Isa (a.s) ve Hz. Üzeyr (a.s) gibi zevat girmez. Dolayısıyla bu ayette 
sadece taş ve benzen malzemelerden yontulup kendisine tapılan akılsız heykeller 
kastedilmiştir. 122 

Bu sure Mekke'de nazil olmuştur. Dolayısıyla muhatapları putperestlerdir. 
Bu sebeple "Gerçekten siz de Allah 'tan başka taptıklarınız da Cehennem 'in odu
n usun uz" denilmektedir. �! "siz" ve L.ism-i mevsOlü aslında İbni'z-Zeba'ra'nın 
sorusunu geçersiz kılmaktadır. Çünkü o, halis Araplardan Arapça'yı düzgün ve 
açık-seçik konuşup anlayan bir adamdır. Ayette akılsız heykellerin kastedildiği 
ona kapalı değildir. Buna rağmen o, kıyaslama yapmak ve bir şeyin sebebini 
genellemek suretiyle hükmünü genişletme yollarına baş vurmuş ve şunu de
meye getirmiştir: Birine veya bir şeye tapılması onun Cehenneme odun olması 
neticesini doğuruyorsa melekler, Üzeyr ve lsa'ya da tapılıyor. 

Bu zevat ile putlar arasındaki fark birkaç şekilde ifade edilmiştir. Bunları 
şöyle sıralayabiliriz: 

1 .  Melekler, Hz. Isa (a .s) ve Hz. Üzeyr (a.s) ,  daha önce Allah' ın iyilik takdir 
ettiği bahtiyar kimselerdendir. Kaldı ki ateşe girmelerini gerektirecek bir şey de 
yapmamışlardır. Başkalarının kendilerine tapınmaları sebebiyle de azap görmez
ler. Çünkü o kimselerin bu davranışlarından hoşnut değildirler ve onlara düş
mandırlar. Dolayısıyla onlarla putları eşit görmek, alışverişle faizi, murdarla bo
ğazlanan hayvanı eşit görmekten daha çirkindir. Batıla uyan kimselerin durumu 
zaten hep böyledir. Onlar şeriatın, aklın ve yaratılışın birbirinden ayrı ve farklı 
gördüğü şeyleri bir ve eşit, Allah ve peygamberinin bir ve eşit gördüğü şeyleri ise 
ayrı ve farklı görürler. 

2 .  Putlar aklı ve sorumluluğu olmayan- taşlardan ibarettir. Onlar ve onlara 
tapınanlar horlanmak için ateşe atılmaktadırlar. Dolayısıyla putların Cehenneme 
atılması ile'"" azabı hak etmeyen kimselerin Cehenneme atılmaları bahis konusu 
değildir. Halbuki melekler, Hz. İsa (a .s) ve Hz. Üzeyir' in (a .s) durumu farklıdır. 
Onlar akıllı ve canlı varlıklardır. Eğer ateşe atılsalar ateş onlara acı verir ve işken
ce çekerler. 

3. Melekler, Hz. İsa (a.s) ve Hz. Üzeyir' e (a.s) tapanlar, hakikatte onlara tap
mış olmaz. Çünkü onlar kimseyi kendilerine tapmaya çağırmamıştır. Bunlara 
taptığını sanan müşrikler, sadece şeytanlar ile onların Allah' la birlikte tapılma-

122 Bk. Süheyl!, er-Ravdu'l-Ünf (IIl/317-318) 
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ya layık varlıklar ve ilahlar olduğunu iddia eden kimselere tapınış olurlar. Allah 
Teala, melekleri de, Hz. İsa'yı (a.s) ve Hz. Üzeyir' i (a.s) de böyle bir iddiada 
bulunmaktan beri kılmıştır. Bu iddiayı ileri sürenler sadece şeytanlardır. 

Müşrikler, melekler ve Hz. İsa (a.s) gibi salih kimselerin Allah'la birlikte ilah 
olmaktan hoşnut olduklarına inanırlar. Halbuki bundan sadece şeytan hoşnut 
olur. Bu sebeple Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: "O gün Allah, onların hepsini 
toplayacak; sonra meleklere: Size tapanlar bunlar mıydı? diyecek. (melekler de:) 
Sen yücesin, bizim dostumuz onlar değil, sensin. Belki onlar cinlere tapıyorlardı. 
Çoğu onlara inanmıştı; diyecekler"123 

"Ey Adem oğulları! Size şeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık düşmanı
n ızdır, demedim mi?"124 

"Rahman (melekleri) evlat edindi " dediler. O, bundan münezzehtir. Bila
kis onlar mükerrem kullardır. Sözleri ile O'nun önüne geçemezler; onlar O'nun 
emri gereğince iş görürler. Onların önündekini de arkalarındakini de bilir. O'nun 
razı olduğu kimsE;lerden başkasına şefaat etmezler. Onlar korkusundan titrerler. 
Onlardan kim: "Ben O'ndan gayrı il{ihım " derse; Biz böylesin i  Cehennemle ce
zalandırırız. İşte zôlimleri böyle cezalandırırız. "125 

Bu ayetler, Allah' ın dışında gerçekte sadece şeytana kulluk edildiğini göster
mektedir. 

Bu cevapların hepsi de "Şüphesiz kendileri için daha önceden tarafımızdan 
iyilik takdir edilmiş olanlar, işte onlar oradan (Cehennemden) uzaklaştırılmış
lardır" ayetinden çıkar. Ayet üzerinde kafa yoran onun lafızlarında bu manaları 
görürler. Başarı sadece Allah'tandır. 

Maksat, bahtiyar kimseler hakkında Allah' ın ezelden iyilik takdir ettiğinin 
belirtilmesidir. 

Abdurrahman b. Ebl Hatim, Ebu Said b. Yahya b .  Said - Ebu Amir el-Akdi 
- Urve b .  Sabit el-Ensarl - Zührl kanalıyla İbrahim b .  Abdurrahman b .  Avf' ın 
şöyle dediğini nakletmiştir: Abdurrahman b .  Avf baygınlık geçirdiği şiddetli bir 
hastalığa yakalandı. Ayılınca sordu: 

- Bayıldım mı? 
- Çevresindekiler: 
- Evet! 
- Bana iki kaba adam geldi .  Ellerimi tuttular ve şöyle dediler: Hadi yürü b:=:ı-

kalım! Yargılamak için seni Aziz ve Emin olan Allah' ın huzuruna çıkaracağız. 

123 Sebe' 34/40-41 
124 Yasin 36/60 
125 Enbiya 2 1/26-29 
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Adamlar beni götürüyorlardı .  Bir adama rastladılar. Adam sordu: 

- Onu nereye götürüyorsunuz? 

Adamlar: 

- Sorgulamak için Aziz ve Emin olan Allah' ın huzuruna çıkaracağız . 

·:· 69 

- Bırakın onu! O adam, daha anasının karnındayken bahtiyar olması takdir 
edilmiş kimselerdendir. 

Abdullah b .  Muhammed el-Beğavl, Davud b .  Reşid - İbn Aliye - Muham
med b. Muhammed el-Kure§l kanalıyla Amir b. Sa'dın şöyle dediğini naklet
miştir: Sa'd, kendine ait bir araziden dönmüştü . İnsanların bir adamın başına 
birikmiş olduklarını gördü. Bir de ne görsün , adam Hz. Talha -radıyallahu anh- , Hz. 
Zübeyr -radıyallahu anh- ve Hz. Ali'ye -radıyallahu anh- sövüp sayıyor. Adamı bundan 
sakındırdı ama adam kendinden geçmişçesine daha beter küfretmeye başladı .  
Bunun üzerine Sa' d adama şöyle dedi: 

- Yazıklar olsun sana! Senden daha hayırlı olan kimselere mi sövüyorsun? Ya 
onlara küfretmeyi bırakırsın ya da sana beddua ederim. 

Adam aldırmaksızın şu karşılığı verdi: 

- Şu herife bak! Duası reddedilmeyecek bir peygambermiş gibi beni beddua 
ile tehdit ediyor! 

Bunun üzerine Sa'd -radıyallahu anh- bir eve girdi, abdest aldı ve mescide 
geçerek şöyle dua etti : Allah' ım!  Eğer bu adam ezelde iyilik takdir etmiş olduğun 
kimselere küfretmişse bu mutlaka Seni gazaba getirmiştir. Bugün bana gazabının 
bir belirtisini göster ki bu, müminler için de alamet olsun! 

Ravl şöyle devam etmiştir: Falancaların evinden bir dişi deve çıktı . Onu yo
lundan hiçbir şey çeviremiyordu. Doğruca o adamın yanına gitti. İnsanlar hemen 
onun etrafından dağıldılar. Deve, adamı ayaklarının altına aldı ve çiğneyip ezdi. 
İnsanlar Sa'd ' ı  buldular ve "Allah duanı kabul etti ey Ebu İshak, Allah duanı 
kabul etti ey Ebu İshak !"  dediler. 

Allah Teala şöyle buyurur: "Allah yolunda gereği gibi cihôd edin. Sizi insan
lar içinde bu emône ehe/i bulup seçen O'dur. Din konusunda, Size hiçbir zorluk 
da yüklemedi. Haydin öyleyse babanız ibrôhim 'in milletine ve yoluna! Bundan 
önce de, bu Kur an'da da, size Müslüman adını veren O' dur. "126 

Görüldüğü gibi Allah Teala, Kur'an' da ve Kur'an inmeden ince onları Müs
lüman olarak isimlendirmiştir. Yani Cenab-ı Hak, onları henüz varlık alemine 
gelmeden ve Müslüman olmadan önce Müslüman olarak isimlendirmiştir. 

--··----- -------

126 Hac 22/78 
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Bir başka ayet-i kerimede şöyle buyurulur: "Şu kesindir ki, biz resul olarak 
gönderdiğimiz kullarımıza söz verdik ki onlar yardımımıza mazhar olacaklar ve 
Bizim ordumuz mutlaka galip gelecektir"127 

Said b .  Cübeyr el-Valibl'nin rivayet ettiğine göre İbn Abbas -radıyallahu anh
"Müminler, rablerinin üstün sadakat makamı vereceğini müjdele!" 128 ayeti hak
kında şöyle demiştir: Onların bahtiyarlığı ezelde takdir edilmiştir. 

Bu görüş, bu ayet hakkında ileri sürülen şu iki yorumla çelişmez: 

1 .  Müminlere verilen bu mükafat, yaptıkları salih amellerin bir neticesidir. 

2 .  Ayette yer alan J...ı_..., i..ı.; "sadakat makamı" ile kastedilen Hz. Peygamber'dir 
-sallallahu aleyhi vesellem-. Çünkü Allah, Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem
vesllesiyle yaptıkları güzel davranışlar sayesinde müminlerin bahtiyar olmasını 
ezelden takdir etmiştir. Bu takdir, onlara Allah katından verilmiş büyük bir ha
yırdır. Allah onlara bu hayrı Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- vasıtasıyla 
vermiştir. Sonra onları kıyamet gününde o makama eriştirecektir. 

Başka bir ayette şöyle buyurulmuştur: "Eğer Allô.h 'rn yazdığı daha önceki bir 
hüküm olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu "129 

Selef, bu ayette daha önce yazıldığı zikredilen hüküm hakkında ihtilaf etmiş
tir. İlk ve sonraki müfessirlerin çoğunluğu ayete şu manayı vermiştir: Ey Bedir 
savaşına katılmış gaziler! Eğer Levh-i Mahfuz'da ganimetlerin size helal olduğu 
yazılmış olmasaydı Allah sizi cezalandırırdı. 

Bazı alimler ise ayete şu manayı vermiştir: Delil göstermedikçe kimseye azap 
etmeyeceğini ezelde yazmış olmasaydı Allah sizi cezalandırırdı. 

Bizim de tercih ettiğimiz görüş ise şudur: Bu hususta Allah'ın ezelde bir yazısı 
olmasaydı almış olduğunuz fidyelerden dolayı size büyük bir azap dokunurdu. 
Allah daha iyi bilir. ı30 

127 Saffat 37/l 7 1 - 1 73 
128 Yunus 10/2 
129 Enfal P/68 
130 Şifaü'l Alil (26-28) 
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1 03. En büyük korku onları üzmez. Melekler onları karşılayıp: "İşte 
bu, va 'd olunduğunuz gündür" derler. 

1 04. Gökleri kitapların katlandığı gibi katlayacağımız günü (an)! İlk 
yaratmaya başladığımız gibi onu (yaratmayı) tekrar iade ederiz. Biz 
bunu va 'd edip üzerimize almıştık. Şüphesiz yapanlar Bizleriz. 

Tefsiri : 

Ayette yer alan �I kelimesi, üzerine yazı yazılan sayfa demektir. �ı ke
limesinin tekili olan ._,ts:Jı "kitap" ise, "yazılmış olan bilgiler" anlamına gelir. �I 
"kitaplar" kelimesinin başına girmiş olan J "lam" edatı burada mana bakımından 
..);- edatı gibidir. Buna göre ayetin anlamı şöyledir: � L. ..);- [.>.ılı ._f5 �wı c.Ş_,h; 
'-!_p:....i l ;_,.h-JI 0-" Gökleri, içinde yazılı satırlar olan sayfaları katlar gibi katlarız. 

Daha sonra Allah Teala ilk yaratmayı onun gibi olan ikinci yaratmanın ola
bileceğine delil getirdi :  "İlk yaratmaya başladığımız gibi onu (yaratmayı) tekrar 
iade ederiz. "ı3ı 

1 05. Anda/sun ki Biz Zikr'den sonra ZebCır'da: ''Arza benim sa/ih 
kullarım mirasçı olur" diye yazdık. 

1 06. Gerçekten bunlar ibadet eden bir topluluk için yeter. 

Tefsiri: 

Bu ayetteki Jy)I "Zebur" kelimesi, nazil olmuş tüm İlahi kitapları kapsar. 
Sadece Hz. DavCıd'a (a.s) verilen ZebCır'u göstermez. }lıı Zikr ise, Allah katın
daki ana kitaptır. Arz , dünya; Allah' ın sa!ih kulları ise Hz. Peygamber' in -sallallahu 
aleyhi vesellem- ümmetidir. Bu ayet hakkındaki en isabetli görüş budur. 

Bu ayet-i kerime,  Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- peygamberlik 
alametlerinden biridir. Çünkü o, daha Mekke' de iken ve tüm yeryüzü halkı ona 
ve arkadaşlarına düşman iken, müşrikler onları yurtlarından ve evlerinden çı
karıp dünyanın her bir tarafına dağıttıkları güç bir zamanda bu ayet büyük bir 
mujde vermiştir: Allah Teala, salih kullarının, yeryüzünde kafirlere varis olacağını 
ezelde takdir etmiş, daha sonra peygamberlerine indirdiği kitaplarda da buna 
yer vermiştir. 

131 İ ' lamü' l-muvakkıtn (11197) 
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Buhari ve Müslim'in sağlamlığında ittifak ettiği bir hadiste de kitaba "Zikr" 
denilmiştir: ''Allah vardı ve O'nun dışında başka hiçbir şey yoktu. Allah 'ın Arş'ı 
suyun üstünde idi. Her şey Zikr'e yazıldı. "132 Dünyanın Muhammed -sallallahu aley
hi vesellem- ümmetine füt olacağı hükmü yazılmış olan Zikr, Allah' ın ezeli takdirini 
yazdığı kitaptır. 

Allah katından indirilmiş İlahi kitaplara "zübür" adının verildiğini ise şu 
ayet-i kerimde görmekteyiz: "Senden önce de, gönderdiğimiz elçiler, kendilerine 
vahyettiğimiz bir kısım adamlardan başka bir varlık değildiler. Eğer bu konuları 
bilmiyorsanız ilim adamlarına sorunuz. Evet, belgeler, mucizeler ve kitaplarla 
gönderdik onları. "133 Yani ;  onları açık mucizeler, hidayet ve nlır içeren kitap
larla (zübür) gönderdik. Bu ayet-i kerimede zikredilen Zikr, Hz. Peygamber'den 
-sallallahu aleyhi vesellem- önce indirilmiş olan İlahi kitaplardan Tevrat ve İncil' dir. 134 

Ruhların, "Anda/sun ki Biz Zikr'den sonra Zebur'da: ''Arza benim salih 
kullarım mirasçı olur" diye yazdık. " ayetinde zikredilen yerde toplanacağını ileri 
sürenlerin görüşüne gelince; eğer bunlar, bu sözlerini bu ayetin tefsiri diye söylü
yorlarsa, bu ayetin tefsiri söyledikleri gibi değildir. 

Alimler bu ayette zikredilen "arz" ın neresi olduğu hakkında ihtilaf etmiştir. 
Said b. Cübeyr' in rivayet ettiğine göre İbn Abbas -radıyallahu anh-, buranın Cennet 
olduğunu söylemiştir. Müfessirlerin çoğunun görüşü bu istikamettedir. 

Bu konuda İbn Abbas'tan -radıyallahu anh- başka bir görüş daha rivayet edil
miştir. Buna göre bu yer, Allah' ın Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem- ümmetine 
fethini nasip ettiği yerlerdir. Bizce isabetli olan görüş budur. 

Nur suresindeki şu ayet-i kerime de bu yorumu destekler: ''Allah içinizden 
iman edip makbul ve güzel işler işleyenlere kesin olarak vaat buyurur ki: Daha 
önce müminleri dünyada hakim kıldığı gibi kendilerini de hakim kılacak"135 

Sahih bir hadiste de Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyur
duğu rivayet edilmiştir: "Yeryüzünün doğu ve batı/arı toptan bana gösterilmiştir. 
Ümmetimin hakimiyeti bana gösterilen yerlere ulaşacaktır" 136 

132 Buhari, (Vl/330-331 )  Bed\i' l-halk, babu ma cae fi kavlillahi Teala (Ve hüvellezi yebdeü'l-
halka sümme yüidüh) Bu hadisi Müslim' de bulamadık. (Derleyenin notu) 

133 Nah! 16/43-44 
134 Şifaü'l-Alil (39) 
135 Nur 24/55 
136 Müslim (V/739) Fiten, babu helaki hazihi'l-ümme ba'dıhım bi-ba'd ;  Tirmizi ( IV/410) Fiten, 

babu ma cae fi süali'n-nebiyyi -sallallahu aleyhi vesellem- selasen fi ümmetih; Ebu Davud 
(Xl/322) Fiten, babu zikri'l-fiten ve delaletiha (Derleyenin notu) Şarihler, bu hadisin şerhin
de, yeryüzünün doğu ve batılarının Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- toptan 
gösterildiğini belirtirler. Bk. Avnu 1-Ma'bud, IX, 292 (Mütercimin notu) 
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Müfessirlerden bir grup şu görüşü ileri sürmüştür: Bu ayetteki "arz" kelimesi 
ile Beyt-i Makdis' in bulunduğu Kudüs toprağı kastedilmiştir. Allah'ın salih kulla
rına varis kılacağı yer orasıdır. 

Ancak ayetteki "arz" ı  Kudüs' le sınırlandırmak isabetli değildir.137 

1 07. Biz seni ancak alemlere bir rahmet olarak gönderdik. 

Tefsiri: 

Tercih edilen görüşe göre bu ayetin lafızlarındaki genellik geçerlidir. Buna 
göre bu ayet hakkında iki yorum yapılabilir: 

1 .  Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- peygamberliği tüm alemler için 
rahmet olmuştur. 

Tabileri için rahmet olmuştur. Çünkü onun getirdiği mesaj sayesinde dünya 
ve ahiret şerefine ulaşmışlardır. 

Ona savaş açan düşmanları için rahmet olmuştur. Çünkü onların erken öl
meleri veya öldürülmeleri onlar için bir hayırdır. Zira yaşamaları ahiretteki azap
larının şiddetinin daha da artmasına sebep olacaktı. Onlar, bahtsızlıkları ezelden 
takdir edilmiş kimselerdir. Dolayısıyla erkenden ölmeleri, inkarcı bir şekilde uzun 
ömür sürmelerinden kendileri için daha hayırlıdır. 

Onunla anlaşma yapmış olanlar için rahmet olmuştur. Çünkü dünyada onun 
himayesi ve ahdi altında yaşamışlardır. Onların şerri, bu anlaşma sayesinde 
onunla savaşanlardan daha azdır. 

Münafıklar için rahmet olmuştur. Çünkü inanmış gibi davranmakla can, 
mal, aile saygınlıklarını korumuşlar, miras ve başka konularda onlar için İslam'm 
hükmü geçerli olmuştur. 

Coğrafi bakımdan Hz. Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- yaşadığı yere 
uzak olan topluluklar için rahmet olmuştur. Çünkü Allah Teala, O'nun peygam
berliği sayesinde yeryüzü halkına toplu azap etme cezasını kaldırmıştır. 

Böylece Hz. Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- getirdiği mesaj sayesinde 
tüm alemler rahmetten payını almıştır. 

137 er-RCıh (107) 
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2 .  Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- herkes için rahmettir. Ancak ina
nanlar, o rahmeti kabul ederlerse dünya ve ahirette onun faydasını görürler. 
Kafirler ise o rahmeti reddetmiştir. Bununla birlikte , reddetmeleri sebebiyle Hz. 
Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- onlara rahmet olmaktan çıkmaz. Hz. Peygam
ber -sallallahu aleyhi vesellem- onlar için yine rahmettir. Ancak onlar, o rahmeti kabul 
etmemişlerdir. Bu tıpkı "Falanca hastalığın ilacı şudur" demek gibidir. Hasta o 
ilacı kullanmasa o ilaç o hastalığın devası olmaktan çıkmaz. 138 

J'JJ 1 · i - : 0ı.; ,.ı , . "A. C:, .! 1 · �  . !:l L� 1,.ı - �ı �ıcdı LJi . lı :- ' LJı H Y-" � � .,. .r--:-- !'"-' Cft"' - J � r""""'· '-:?'· ı..,?-Y- � u-
� �\ fh� �� � \ . °'� 0J�; L4 ��� it �;' ���t 0p ;ı� � �11 
� \ \ ,,, 0:>-J�t_8j � q ili} ���l jp � \ \ . ,  0� L4 �_j �_µjı . 

� \ \ "� ı))�; L4 � 0�ı �jll q.Jj �� �\ �J Jt.i 
1 08. De ki: "Bana, sizin ilahınız ancak tek bir  ilahtır, diye vahyolunur. 

Artık siz Müslüman olacak mısın ız?"  

1 09. Eğer yüz çevirirlerse, de ki: "Ben size eşit olarak bildirdim. Size 
vadolunan (Kıyamet) yakın mıdır, uzak mıdır bilemiyorum. " 

1 1  O. Şüphe yok ki O, sözün açığa vuru/anını da bilir, gizlediğin izi de 
bilir. 

1 1 1 .  "Bilmiyorum; belki de o, sizin için bir imtihandır, bir süreye 
kadar bir faydalanmadır. " 

1 12. Dedi ki: "Rabbim, hak ile hükmet! Bizim Rabbimiz Rahmandır. 
Sizin niteleyegeldiklerinize karşı yardımı istenen O' dur. " 

138 Celaü'l-efham ( 1 15-1 16) et-Tab'atu'l-Münlre 
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Rahman ve Rahim A/fah 'ın adı ile 

1 .  Ey insanlar! Rabbinizden sakın ın. Çünkü kıyametin sarsıntısı bü
yük bir şeydir. 

2. Onu göreceğiniz gün, bütün emzikliler emzirdiklerin i  unuturlar. 
Her hamile (karnındaki) yükünü bırakır. Sen insanları sarhoş görürsün. 
Halbuki onlar sarhoş değillerdir. Fakat Allah 'ın azabı pek şiddetlidir. 

Tefsiri : 

Emzikli çocuğu olan kadına cj>} denilir. Ayette geçen �} kelimesi ise 
"emzirdiği çocuğun ağzına memesini vermiş, bi' l-fiil çocuğunu emziren kadın" 
anlamındadır. Bu sebeple ayet-i kerimede �} kelimesinin kullanılması, �} 
kelimesinin kullanılmasından daha isabetli ve daha yerinde olmuştur. Çünkü 
kadın, emzirme işiyle ilgilenmediği bir zamanda çocuğundan gafil olabilir. Ama 
memesini onun ağzına verip de onu emzirmeye başladığında onun hiçbir şeyin
den gafil olmaz. Bu durumda onu çocuğundan gafil edecek olan husus, ancak 
ve ancak çocuğunu emzirmekten daha önemli ve daha etkileyici bir şey olabilir. 

J-l>- yerine j..>- ...:.ıb ifadesinin tercih edilmesi de son derece dikkate değer. 
Çünkü J-l>-, hem potansiyel olarak gebe kalmaya elverişli olan hem de gebeliği 
bi' l-fiil başlamış olan kadına denilir. j..>- ..:..ı l �  ise, .ı.J_, ..:..ı l� "çocuklu kadın" gibi, 
sadece gebeliği bi' l-fiil başlamış ve tam veya eksik bir şekilde doğum yapmaya 
elverişli olan kadına denilir. "Çocuğunu bi' l-fiil emzirmekte olan kadın" anlamın
daki �} kelimesi, mutlak olarak "emzikli kadın" anlamındaki c!'} kelimesine 
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tercih edildiği gibi hSmileliğin ifade edilmesinde de "gebeliği bi' l-fiil gerçekleşmiş 
ve doğurmaya hazır hale gelmiş" manasındaki J. .. ;>- ..:.ıl� kelimesi mutlak manada 
"hamile" veya "hamile kalabilen" anlamındaki J .. G- kelimesine tercih edilmiştir. 
Allah daha iyi bilir! 139 

Ayette bulunan � .9 kelimesinde ö harfinin bulunması, manaya öyle bir in
celik katar ki o harf olmaksızın o incelik oluşmaz. O incelik şudur: � �..! kelimesi, 
"bi' l-fiil emzirme işiyle meşgul olan kadın" anlamındadır. Burada emzirme nite
liği taşıyan kadın değil, özellikle emzirme işiyle meşgul olan kadın kastedilmiştir. 
Eğer "emzikli kadın" anlamında sadece nitelik kastedilseydi ._,.a;b- "hayız gören 
kadın" , �ll:. "bekaret zarının bozulması sebebiyle kanı akmış kadın" kelimele
rinde olduğu gibi sonuna ö getirilmeden t!' y demekle yetinilirdi .  Nitekim Hz. 
Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ''Allah, oaşlarını örtmedikçe hayız görenlerin 
namazını kabul etmez. "140 hadisinde kelimenin sonuna ö harfi getirmeksizin �\..,,. 
buyurmuşlardır. Çünkü bu hadiste kastedilen, bi' l-fiil hayız halinde bulunup kanı 
akan kadın değil, "potansiyel olarak hayız görebilecek durumda bulunan kişiler" , 
yani kadınlardır. Zira bi' l-fiil hayız görmekte ve çocuk emzirmekte olan kadına 
da - bu fiilleri bi'l-fiil yapmasa da - kadın olması hasebiyle potansiyel olarak 
yapabilme niteliğine sahip kadına da sonuna ö harfi getirmeden �b- "hayız gö
ren" ve e::!' / "emzikli" denilir. Bu ayet-i kerimede ise t:i' y kelimesinin sonuna 
ö harfi getirilerek 4 y denilmiştir. Çünkü "bi' l-fiil emzirme işiyle meşgul olan 
kadın" anlamı kastedilmiştir. İşte bu durumdaki kadınlar bile, kıyametin koptuğu 
zelzelenin dehşetinden dolayı emzirme işini unuturlar. Bu anlamı güçlendiren bir 
diğer husus da G;..j, jİ � "emzirdiklerini unutur" ifadesinde şahsı gösteren .y 
yerine "emzirmesini unutur" şeklinde masdar anlamı verilebilecek L.. kelimesinin 
kullanılmasıdır. Çünkü � / kelimesiyle "potansiyel olarak emzirme niteliğine 
sahip kadın" değil , "bi' l-fiil çocuğunu emzirmekte olan kadın" kastedilmiştir. 141 

139 Bedfüu'l-fevfüd {IV/21 -22) 
140 Bu sahih bir hadistir. Bk. Ebu Davud ( 1 1/345) Salah, Babu'l-mer'e tüsalll bi-ğayri hımar; 

Tirmizl ( 11/215) Salah, Babu ma cae la takbelü salate'l-mer'eti illa bihimar; Hakim ( 1/52 1 ) ;  
İrvaü' l-ğalll ( 1!2 14) (Derleyenin notu) 

141 Bedfüu'l-fevfüd ( Ill/29) 
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3. insanların bazısı Allah hakkında bilgisizce tartışır ve azgın her şey
tana uyar. 

4. Onun hakkında şu yazılmıştır: "O, kendisini dost edinen herkesi 
mutlaka saptırır ve onu alevli ateş azabına götürür. " 

Tefsiri: 

Akıllarına uyarak vahye karşı gelenlerde ne ilim, ne hidayet, ne de aydınlatıcı 
bir kitap vardır. 142 Onların itirazları temelsizdir. Onlar ileri sürdükleri bu itirazlarda 
her inatçı şeytana uyarlar. O şeytanın fıtri özelliği şudur: O, kendisini dost edi
nen herkesi mutlaka saptırır ve onu alevli ateş azabına götürür. Aklına uyarak 
Allah' ın ayetlerine karşı gelenin durumu işte böyledir. Onda sadece cehalet ve 
sapıklık vardır. 

Cenab-ı Hak bu üç hususu peş peşe çok güzel bir düzen içinde sıralamıştır. 
Öncelikle genel olan ilmi zikretmiş ve aklına uyarak ayetlerine karşı gelenin ilim 
sahibi olmadığını belirtmiştir. Daha sonra kapsamı ilimden daha dar olan hidayeti, 
en sonra da kitabı zikretmiştir. Çünkü ilim, akıl, duyu organları ve fıtratla algıla
nabilen şeyleri kapsamaktadır. Hidayet ise onun kadar kapsamlı değildir. Çünkü 
sadece peygamberler vasıtasıyla öğrenilebilen mesajları içerir. Kitabın kapsamı, 
hidayetin kapsamından da dardır. Çünkü o, sadece Allah' ın peygamberine indir
diği vahyi içerir. Halbuki hidayet hem kitabı hem de sünneti içerebilir. 

Allah hakkında bilgisizce tartışan kimseler bunların üçünden de mahrumdur. 
Peygamberler vasıtasıyla öğrenilen kitap ve hidayetin hiçbir bilgi ve kesir; lik ifade 
etmediğini, aklın bunlarla çeliştiğini zaten kendileri söylemektedirler. Böylece 
kendilerinde kitabın da sünnetin de olmadığını itiraf etmiş olmaktadırlar. Ge
riye sadece iddialı oldukları ilim kalmaktadır. İlim sahibi olmadıklarını da Allah 
bildirmektedir. Allah Tea!a'nın bildirdiği şeyin doğruluğu akli delil ve burhan ile 
sabittir. Böylece vahye karşı gelmek için dayandıkları şeyin ilim olmadığı kat'! 
olarak ortaya çıkar. Çünkü eğer bu dayandıkları şey ilim olsa Allah' ın bilgisiz 
olduklarına dair verdiği haberin doğruluğunu gösteren akli delil geçersiz hale 
gelirdi. Vahye karşı gelirken dayandıkları şeylerin ilim olmadığını bilmek için bu 
kafidir! Nasıl kafi olmaz? Öncülleri doğru akli delil, onların itiraz etmelerinin yan
lışlığını ve bunun tam bir cehalet olduğunu göstermektedir. Nasıl göstermesin ki? 
Akıl da vahiy de bu itirazın yanlış olduğunda ittifak etmiştir. 

Biz vahye karşı gelen bu kimseleri şu üç şeyden biri ile sıkıştırabiliriz. Allah 
katından indirilmiş kitap, herhangi bir peygamberden nakledilen bir ilim ve ön
cüllerinin sağlamlığında akıl sahiplerinin birleştiği sağlam akli delil. Allah durum-

142 Müellif, bu ayeti aynı surede geçen ve bu ayetin bir benzeri olan şu ayetle birlikte yorumla
maktadır: "İnsanlardan kimisi Allah hakkında bilgisiz, delilsiz ve aydınlatıcı bir kitabı olmak
sızın mücadele eder: " (Hac 22/8) Okuyucu burada yapılan yorumları okurken bu ayetin 
muhtevasını da mutlaka göz önünde bulundurmalıdır. (Mütercimin notu) 
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!arına şahittir ki, onlar bunların hiçbirine karşı duracak güçte değildirler. Allah' ın 
kitabı, peygamberimizin -sallallahu aleyhi vesellem- sünneti ve alemlerin Rabbinden 
O'nun güvenilir elçisinin -sallallahu aleyhi vesellem- kalbine Cebrall' in (a.s) açık bir 
Arapça ile getirmiş olduğu vahiy vasıtasıyla öğrendiklerimiz bu kimseler tarafın
dan terk ve ihmal edilmiştir. Hem de ne uğruna? Şeytanların fısıltıları , sapkınların 
ortaya attıkları şüpheler ve inkarcıların çarpıtmaları uğruna! 

Burada şöyle bir soru akla gelebilir: Allah hakkında bilgisizce tartıştıkları ve 
her inatçı şeytanı izledikleri belirtilen ilk grup ile Allah hakkında bilgi, hidayet ve 
aydınlatıcı bir kitap olmaksızın tartıştıkları belirtilen ikinci grup arasındaki fark 
nedir?143 Cenab-ı Hak bunları neden ayrı ayrı zikretmiştir? 

Bu soruya şöyle cevap verilebilir: Allah Teala bu iki ayette144 ve hemen bun
lardan sonra gelen ayette145 üç ayrı grup insan tasviri çizmiştir: 

1. Allah hakkında bilgisizce tartışıp, kendisine uyanı saptırma özelliğinde yara
tılmış olan her inatçı şeyta'la uyanlar. Bunlar sapık kimseleri takip eden güruhtur. 

2 .  Allah hakkında bilgisizce, hiçbir hidayet ve aydınlatıcı kitap olmaksızın 
tartışan, insanları Allah'ın yolundan saptırmak için boynunu bükerek böbürle
nen kimseler. Bunlar, Allah' ın yolundan çeviren ve sapıklıkta başkalarına rehber 
olan kibirli kimselerdir. 

Demek ki bu ikinci grup sapıklıkta başkalarına örnek olan kimselerden, ilki 
ise bunlara tabi olanlardan oluşmaktadır. 

3. Allah' a  geri durarak kulluk edenler. Bunlar, arzu ve heveslerini takip eden 
kimselerdir. Eğer dünyada istedikleri olursa Allah' a kulluk ederler. Yok başlarına 
sınanacakları bir şey gelirse dinlerinden dönerler. Bunlar irade ve yönelişlerinde 
hastadırlar. Arzu ve heveslerine uyan şehvet-perest kimselerin durumu böyledir. 
Bu sebeple bunları zikrederken ibadet ve kulluğa vurgu yapılmıştır. Çünkü kullu
ğun temelinde irade ve yöneliş vardır. İlk iki grup sapıklar ve onları saptıranlardır. 
Bunlar ise ilim ve marifet konusunda hastadırlar. Şüpheci, bozuk fikirli ,  temelsiz 
öncüllerle tartışan kimselerin durumu hep böyledir. Allah Teala akla gelen şüp
heleri tenkit süzgecinden geçiren basireti ve arzu ve heveslerinin etkisine karşı 
olgun davranan aklı sever. Kulun iyiliği sadece hakkı bilip ona yönelmesindedir: 
Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: "Bizi doğru yola ilet! O kendilerine-
nimet verdiğin mes'ut/arın yoluna; ne o gazap olunanların, ne de sapkınlarınt" ı46 

143 İlk grup 4. ayette, 2. grup ise 8. ayette zikredilmiştir. Bu iki ayetin birbirine benzediğine ve 
müellif tarafından her ikisi de nazar-ı dikkate alınarak yorumlandığına daha önce de dikkat 
çekmiştik. (Mütercimin notu) 

144 Hac 22/4, 8 
145 "İnsanlardan kimi de Allah 'a (dinin) yalnız bir taraf(ın)dan (tutup) ibadet eder. Eğer ken

disine bir hayır dokunursa ona yapışır. Eğer bir şer isabet ederse yüzü üstü döner . . . " Hac 
22/1 1 

146 Fatiha 1/6-7 
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Hakkı bilmeyen sapık olur. Hakkı bilip de ona uymayan gazaba uğrar. Hakkı 

bilip de ona uyan doğru yola iletilir. 
Şerrin başlangıcı sapıklık, sonu ise gazaptır. Nitekim hayrın başı hidayet, sonu 

ise rahmet ve Allah ' ın hoşnutluğudur. Allah Teala, Hac suresinin bu ayetlerinde 
bilgide ortaya çıkan sapma ve saptırmayı, irade ve uygulamada ortaya çıkan 
yoldan çıkmayı zikretmiştir. Nitekim bu iki hususu şu ayette de bir arada zikret
mektedir: "Yalnız zanna ve nefislerin sevdasına tabi oluyorlar. "147 

İlk gruptaki insanları şöyle tanıttı: "İnsanların bazısı Allah hakkında bilgisizce 
tartışır ve azgın her şeytana uyar. " 

Bu ifade, onların tartışmasının hidayetsiz ve aydınlatıcı bir kitap olmaksızın 
yapıldığını da içerir. Çünkü hidayet ve kitap olmaksızın yapılan tartışma bilgisizce 
yapılmış demektir. Bilginin olmadığının belirtilmesi, hangi yolla elde edilmiş olur
sa olsun hiçbir bilgi türünün olmamasını gerektirir. Bu da, o kimselerin hidayet 
ve aydınlatıcı bir kitapla tartışma yapmadıklarını gösterir. Saptırıcı kimselere tabi 
olan sapkınların durumu işte budur! Daha fazla açıklamaya gerek yoktur. Allah 
Teala onların bilgisizce tartıştıklarını ve her inatçı şeytana uyduklarını belirtmiştir. 
Bu şeytanın, peşine takılan kişileri saptırıp alevli azaba sürükleyeceği ezelden 
takdir edilmiştir. Kafir, bid'atçi ve arzu ve heveslerinin esiri kimselerden oluşan 
sapıklığın liderlerini takip edenlerin durumu işte böyledir! 

Daha sonra Cenab-ı Hak, kibirle boynunu büken ve sapıklıkta lider olan 
ikinci gruptaki kimseleri zikretti. Nitekim onların kibri şu ayet-i kerimede de zikre
dilmiştir: "Karşısında ayetlerimiz okunduğu vakit de kibirlenerek ensesini döner, 
sanki onları işitmemiş, sanki kulaklarında bir ağırlık varmış"148 

Başkalarını sapıklığa çağıran sapıklıkta lider olmuş kimselerin tartışması daha 
geniş zikredilmiş, onların bilgisizlikleri yanı sıra hidayet ve aydınlatıcı kitaptan 
da mahrum oldukları belirtilmiştir. Halbuki bunların tabilerini tanıtırken hidayet 
ve kitaptan mahrum olmayı da gerektiren bilgisizliğin anılmasıyla yetinilmişti. 
Çünkü sapıklıkta başkalarına rehber olanların mücadelesi ,  onlara tabi olanların 
mücadelesinden daha köklü ve daha azılıdır. Liderlerin mücadelesinin temelinde 
kibir, diğerlerinin mücadelesinde ise sapıklık ve taklit vardır. Bu sebeple liderlerin 
durumuna daha tafsilatlı yer verildi. Bilgi ve yönelişlerindeki yanlışlığın cezasının, 
tabilerin cezasından daha şiddetli olduğu bu sebeple zikredildi .  

Bu ve benzeri hususlar, Kur'an' la akıl arasında çelişki görüp aklı onun önüne 
geçiren kimselerin mahrum edildiği Kur' ani inceliklerdendir. 149 

147 Necm 53/23 
148 Lokman 31/7 
149 es-Savfüku' l-Mürsele { l l l/ 1086- 1091 )  

.:· .:· •!-
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5 .  Ey insanlar! Eğer öldükten sonra diriltilmekten yana şüpheniz var
sa, muhakkak Biz sizi(n atanız Adem'i) topraktan yarattık. Sonra (so
yundan gelenleri) nutfe (meni) den, sonra alaka dan, sonra da şekli belli 
belirsiz bir çiğnem etten (yarattık) . Size açıklayalım diye. Rahimlerde 
dilediğim izi belli bir zamana kadar durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk 
olarak çıkartıyoruz. Sonra en güçlü ve olgun çağınıza ermeniz için (bunu 
yapıyoruz) . Kiminiz ölür, kiminiz de ömrün en zayıf ve fena dönemine 
döndürülür. Önceden bilmiş olduğu şey/eri bilmez olsun diye. Sen yer
yüzünü kuru ve ölü görürsün. Biz üzerine suyu (yağmuru) indirdiğimiz
de, sarsılır, kabarır ve her çeşit güzel bitkiden bitirir. 

6. Bu böyledir. Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. Ve çünkü O, ölüleri 
diriltir. Gerçekten O, her şeye de güç yetirendir. 

7. Ve çünkü hiç şüphesiz kıyamet gelecektir. Onda hiç şüphe yoktur 
ve Allah muhakkak kabirdeki/eri diriltecektir. 

Tefsiri: 

Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: Eğer siz öldükten sonra dirilmekten şüphe 
ediyorsanız yaratılmış olduğunuz hakkında, yaratılışınızın başlamasında ve ölü
me kadar değişik merhaleler geçirmesinde de şüphe ediyor değilsiniz ya! İşte 
size vaat edilen ölümden sonra dirilme de ilk yaratılışın bir benzeridir. Bunlar 
mümkün olmaları ve meydana gelmeleri hususunda birbirine benzer. Öldükten 
sonra yeniden yaratılmanız, hakkında hiç şüphe etmediğiniz ilk yaratılışınız gibi
dir. Ayan-beyan müşahede edip durduğunuz ilk yaratılışın benzeri olan öldükten 
sonra dirilmeyi nasıl inkar edersiniz?150 

150 İ ' lamü'l-muvakkıln (11188) 
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Cenab-ı Hak başka bir ayet-i kerimede de şöyle buyurmaktadır : ''Allah 'ın 
varlıgının delillerinden biri de şudur: Sen yeryüzünü boynu bükük (kupkuru) 
görüsün. Onun üzerine yağmuru indirdiğimiz zaman kıpırdar kabarır. Şüphe
siz ki, onu dirilten elbette ölüleri de diriltir. Şüphesiz o, her şeye gücü hakkıyla 
yetendir. "151 

Allah Teala, ölüleri diriltmeyi kuruyan toprağı yeşerterek canlandırmaya, in
sanları kabirlerinden çıkarmayı yeryüzünden bitkileri çıkarmaya benzetmekte , 
böylece bir şeyi benzerine delil getirmektedir. 

Cenab-ı Hak, toprağı yeşerterek canlandırmayı burada beş hususa delil ve 
alamet kılmıştır: 

1 .  Allah' ın varlığı ve bunun açık-seçik bir hakikat oluşuna. Allah'ın varlığının 
kabul edilmesi, O'nun kemal sıfatlarını, kudretini ,  iradesini,  diri oluşunu, ilmini,  
hikmetini, rahmetini ve fiillerini kabul etmeyi de içerir. 

2 .  Allah' ın ölüleri dirilteceğine 
3. Kudretinin her şeye yettiğine 
4. Kıyametin kopacağı ve bunda hiçbir şüphenin bulunmadığına 
5. Allah'ın bitkileri topraktan çıkardığı gibi ölüleri de kabirlerinden çıkara

cağına152 
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152 İ 'lamü'l-muvakkıin (1/193 )  
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8. İnsanlardan kimisi Allah hakkında bilgisiz, delilsiz ve aydınlatıcı bir 
kitabı olmaksızın mücadele eder; 

9. İnsanları Allah 'ın yolundan saptırmak için büyüklenerek yüz çevi
rir. Dünyada onun için rüsvaylık vardır. Kıyamet günü de Biz ona, yakıcı 
ateş azabını tattırırız. 

1 0. (Ona denir ki:) "Bu senin ellerinin önden gönderdiği sebebiyledir 
ve çünkü Allah kullarına zulmedici değildir. " 

1 1 .  İnsanlardan bazıları (dinin) bir tarafından Allah 'a ibadet eder. 
Eğer ona hayır isabet ederse onunla mutmain olur. Şayet ona bir bela 
isabet ederse yüzü üzere döner (mürted olur). Dünyayı da ahireti de 
kaybetmiş olur. İşte bu, apaçık ziyanın ta kendisidir. 

12. O Allah 'ı bırakıp kendisine zarar da veremeyen fayda da vere
meyen şeye tapar. işte bu, uzak sapıklığın ta kendisidir. 

13. O, zarar vermesi fayda vermesi (ihtimali) nden daha yakın olana 
ibadet eder. (0) ne kötü bir yardımcı, ne kötü bir arkadaştır! 

1 4. Muhakkak Allah mü'min olup salih amel işleyenleri altlarından 
ırmaklar akan Cennetlere girdirir. Şüphe yok ki Allah ne dilerse yapar. 

15 .  Allah 'ın ona (peygamberine) dünyada ve ahirette yardım etme
yeceğini sanan kimse, semaya bir ip bağlasın (da oraya çıksın). Sonra 
(vahyi) kes(meye kalkış)sın, sonra baş vurduğu bu yol, öfkelendiği şeyi 
giderir mi, bir baksın. 

1 6. İşte Biz onu böylece apaçık ayetler halinde indirdik. Muhakkak 
Allah dilediğini  doğru yola iletir. 

1 7. İman edenler, yahudfler, sabif/er ve Hrristiyanlar, ateşperestler ve 
müşrikler (var ya); muhakkak Allah Kıyamet gününde aralarında hükm 
edecektir. Muhakkak Allah her şeye şahiddir. 

18. Görmedin mi göklerde ve yerde olan herkes, güneş, ay, yıldızlar, 
dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu Allah ' a secde ederler? 
Bir çoğuna da azab hak olmuştur. Allah 'ın hor kıldığını yüceltebilecek 
yoktur. Muhakkak Allah dilediğini yapar. 



SCıre :  22 • Hac Su resi 

Tefsiri: 

•!• 83 -------- ------

Azabı hak eden kişi, Allah' a  secde etmeyen kişidir. Allah, secde etmeme
si sebebiyle onu hor ve hakir kılacaktır. Nitekim onun hiçbir şerefi olmadığını 
bildirmektedir. Çünkü Allah' a  secde etmemesi sebebiyle Allah katında değersiz 
hale gelmiştir. 153 

1 9. Bunlar Rabbleri hakkında dava/aşan iki hasımdırlar. Kôfir olanlar 
için ateşten elbiseler biçilir, başları üzerinden gôyet kaynar su dökülür. 

20. Onunla karınlarında ne varsa eritilir, derileri de (eritilir) . 

21 . Ve onlar için demirden topuzlar da vardır. 

22. Oradan, (oradaki) bir ızdıraptan kurtulmak istedikleri her sefe
rinde oraya geri iade olunurlar. Ve (melekler onlara): "Yakıcı ateşin aza
bını tadın" (derler). 

23. Muhakkak Allah mü 'min olup salih amel işleyenleri, altından ır
maklar akan Cennetlere girdirir. Onlar orada (Cennette) altından bile
ziklerle ve incilerle bezenirler, orada giyecekleri de ipek-(ten)dir. 

Tefsiri: 

Kıraat alimlerinin kıraatleri , bu ayet-i kerimedeki 9J9J "inci" kelimesinin esre 
veya üstün okunması hususunda farklılık arz etmiştir. Bu kelime iki açıdan üstün 
okunabilir: 

1 .  JJL..İ "bilezikler" kelimesinin mahalline atfedilip gramer bakımından onun 
hükmüne tabi kılınarak. 

2 . ı:.ı� "bezenirler" fiilinin gösterdiği lafzı düşürülmüş bir fiilin nesnesi ola
rak. Bunun takdiri şöyledir: f9j�j 0 �_j "ve inciyle bezenirler. " 

153 Kitabü's-Salah ( 180) 
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Bu kelimeyi esre okuyanlar ise onu �1 "altın" kelimesine atfetmiş ve gra-
mer bakımından onunla aynı hükme tabi kılmıştır. 

Ayette zikredilen bilezikler hakkında iki ihtimal söz konusudur: 
Saf altın ve saf inciden yapılmış bilezikler olması 
İki malzeme bir arada kullanılarak inci işlenmiş altın bileziklerin olması. 
Bu bileziklerin nasıl olduğunu Allah daha iyi bilir! 154 
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24. Onlar hem güzel söze hidayet olunurlar hem de Hamid olan (çok 
hamd edilen Allah) 'ın yoluna hidayet olunurlar. 

25. Şüphe yok ki kafir olanlar, insanları Allah 'ın yolundan ve insan
lar için kendisinde hem yerli olanların hem de yolcuları eşit kıldığımız 
Mescid-i Haram 'dan alıkoyanlar . . .  Kim orada zulümle ilhadı isterse; Biz 
ona pek acıklı azabı tattırırız. 

Tefsiri : 

Bu hüküm, Mescid-i Haram'ın sadece namaz kılınan yerine mahsus değildir. 
Aksine tüm harem bölgesi için geçerlidir. Haremi insanların yerli ve yolcusuna 
eşit kılmış olan Allah , insanları oraya gitmekten alıkoyan ve orada zulmederek 
haktan sapmak isteyen kimseleri tehdit etmektedir. 

Harem ve hac ibadetinin yapıldığı yerler Safa ve Merve, sa'y yapılan yerler, 
Mina, Arafa ve Müzdelife'dir. Bunlar hiç kimseye mahsus değildir. Aksine bun
larda tüm insanlar aynı haklara sahiptir. Çünkü bu yerler ibadet ve haccın ya
pıldığı mahallerdir. Allah' ın kullarına belirleyip vakfettiği mescididir. Bu sebeple 
Hz . Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ,  Mina'da kendisine gölgeleneceği bir ev 
yapılmasını menetmiş ve şöyle buyurmuşlardır: "Mina, önce gelenin devesini 
çöktüreceği, mesken tutacağı yerdir. "155 

154 Hadi' l-Ervah ( 164) 
155 Ahmed b .  Hanbel (Vl/206-207) ;  Ebu Davud (V/501 )  Menasik, Babu tahrimi Mekke; Tirmizi, 

bu hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. Bk. (IIl/228) ; Hac, Babu ma cae enne Mina münahu 
men sebak; İbn Mace (11/1000) Menasik, Babu'n-nüzul bi-Mina. Elbani bu hadisin zayıf 
olduğunu belirtmiştir. (Derleyenin notu) 
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26. Hani Biz İbrahim 'e Beyt 'in yerini tayin etmiş ve şöyle demiştik: 

"Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, orada ikamet edenler, 
rüku ' ve sücCıd edenler için Beyt 'im i temizle! 

27. "Ve insanlar arasında haccı ilan et! Hem yayan, hem de her uzak 
yoldan gelecek yorgun argın develer üstünde sana gelsinler. 

Tefsiri: 

Yayaların bineklilerden önce zikredilmesinde çok ince bir nükte vardır. O 
da şudur: Allah, hac ibadetiyle mükellef olma şartını  bedenen ve malen Hicaz' a 
gitmeye güç yetirebilmek olarak belirlemiştir. İnsanların çoğunun oraya yolcu
luk yapacağı muhakkaktir. Bu sebeple Allah Teala, b ineğin güç yetirmenin bir 
parçası olduğu, dolayısıyla hacla sadece bineklilerin mükellef olduğu vehmini 
kaldırmak için hacıları iki ayrı grup halinde zikredip bunun önemini göstermek 
ve bu anlamı pekiştirmek için de yayaları bineklilerden önce zikretmiştir. 

Bu konuyla ilgili olarak şöyle bir yorum da yapılmıştır: Allah Teala, gönülle
rini almak için yayaları bineklilerden önce zikretmiştir. Çünkü binekli olan hacılar 
içten İÇ": yayaları küçümseyip kınarlar ve "Allah size haccı farz kılmadı ve sizden 
yaya olarak hacca gitmenizi istemedi" derler. Hatta onların faydasız bir davranış 
içinde oldukların ı  bile düşünürler. Bu sebeple Allah Teala, engin merhametinden 
dolayı gönüllerini almak için onları önce zikretti .  1 5 6  

156 Bedfüu' l-fevfüd (1/69) 
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28. "Ta ki kendileri için menfaatlere tanık olsunlar, belirli günlerde 
Allah 'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurban edilen hayvanlar üzerine 
Allah 'ın adını ansınlar. Artık onlardan yeyin ve eli dar olan fakire de 
yedirin. 

29. "Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i 
Atik (Ka'be 'y) i tavaf etsinler. " 

30. Bu (böyledir); kim Allah 'ın saygı duyulmasını istediği şeyleri 
ta 'zim ederse bu, Rabbi katında kendisi için daha hayırlıdır. Size da
varlar helôl kılındı. Ancak size okunanlar müstesna. Şu halde pisliğin ta 
kendisi olan putlardan uzak durun ve yalan söylemekten de kaçının; 

31 . Yalnız Allah 'a yönelenler olarak ve O'na şirk koşmaksızın. Kim 
Allah ' a ortak koşarsa o, sanki gökyüzünden düşüp kuşların kaptığı ya
hut rüzgarın kendisini uzak bir yere attığı kimseye benzer. 

Tefsiri : 

Müfessirlerden bir grup şöyle demiştir: Bu ayet-i kerimede zikredilen ..:..LA}
...iıı "hurumatullah" ,  Allah'ın saygısızlık edilmesini yasakladığı ve saygısızlık edil
mesi durumunda gazap edeceği şeylerdir. Onları ta'zlm etmek ise, onlara saygı
sızlık etmekten kaçınmaktır. 

Leys şöyle demiştir: Hurumatullah, ihlal edilmesi yasak olan kurallardır. 

Bir grup alim de şöyle demiştir: Hurumatullah, Allah' ın emir ve yasakları-
dır. 

Zeccac ise şöyle demiştir: Hurumfüullah; yerine getirilmesi gerekli ve noksan 
bırakılması haram olan hususlardır. 

Bu hususta bir başka grubun görüşü ise şöyledir: Hurumatullah, hac 
esnasında yapılan ibadetler, haccın yapıldığı vakit ve yerler anlamındadır. 

İsabetli olan görüşe göre, hurumfüulluh burada zikredilen her şeyi içine alır. 
Çünkü ..:...L. }- "l�urumfü" kelimesi, � � "hurme" kelimesinin çoğuludur. Hur
me, saygı gösterilmesi ve gözetilmesi gerekli olan haklar, şahıslar, zamanlar ve 
mekanlar manasındadır. Hurumatullaha saygı göstermek ise onlara gerekli olan 
özeni gösterip ilgiyi kesmE;mek•ir. 157 

Bu misal, Allah' la birlikte başka ilahlar edinip ona bağlanan kimsenin duru
muna ne kadar uygundur! 

Bu benzetme iki şekilde anlaşılabilir: 

1 .  Benzetme mürekkeb (bileşik) kabul edilebilir. Bu durumda Allah'la birlikte 
ilah edinip ona tapan kişi, kurtuluşu ümit edilmeyecek şekilde kendi helakine 

157 Medaricü's-Salikln ( I l/711.) 
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sebep olan bir adama benzetilmiştir. Onun durumu, gökten düşen ve düşerken 
kuşların didikleyerek parça parça ettiği yahut rüzgarın sürükleyip uzak bir yere 
attığı kimsenin durumu gibidir. 

Benzetme bu şekilde anlaşılırsa müşebbehin (Allah'la birlikte sahte ilahlara 
tapan kişinin) özelliklerine ve müşebbeh bihte (benzetmede gökten düşen kişi
nin) bunlara tekabül eden unsurlara tek tek bakmak gerekmez. 

2. Benzetmenin mürekkep olmayıp müşebbehin özelliklerinden her birinin 
müşebbeh bihteki bir unsura tekabül ettiği de düşünülebilir. Bu durumda iman 
ve tevhid ilkesi ,  yücelik, genişlik ve şeref bakımından benzetmedeki kişinin bu
lunduğu ve sonra da düştüğü göğe benzetilir. İman ve tevhidi terk eden kişi, fe
rah gökyüzünden şiddetli bir tazyikin, üst üste gelen acıların ,  organları didikleyip 
parçalayarak helake sebep olacak yerlere atan kuşların bulunduğu yerlere düş
müş bir kimseye benzetilmiştir. Benzetmede gökten düşen kişinin et ve organ
larında her kuşun payının olması gibi Allah'la birlikte ilah edinenin de dininde 
ve gönül dünyasında her şeytan bir pay sahibidir. Benzetmede kişiyi uzak bir 
mekana sürüklediği belirtilen rüzgar, müşriği en alçak yerlere sürükleyen arzu ve 
heveslerdir. 158 
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32. Bu (böyledir) . Kim Allah 'ın şeôirini tazim ederse şüphesiz ki o, 
kalplerin takvasındandır. 

33. Onlarda sizin için belirli bir süreye kadar faydalar vardır. Sonra 
onların varacakları yer, Beyt-i Atfk'tir. 

158 İ'lamü'l-muvakkıln (11234-235) 
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34. Biz, (Allah 'ın) kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar 
üzerine Allah 'ın adını ansınlar diye her ümmete kurban kesmeyi meşru 
kıldık. İ/Cıhın ız bir tek ilahtır. O halde, O'na teslim olun. İtaatkar ve alçak 
gönüllü olanları müjdele! 

35. Onlar ki, Allah anılınca kalpleri titrer, kendilerine isabet edenlere 
karşı sabreder, namazı dosdoğru kılarlar ve onlara rızık olarak verdikle
rimizden de infak ederler. 

36. Kurbanlık develeri de size Allah 'ın şeôirinden kıldık. Onlarda siz
ler için hayır(/ar) vardır. Onlar ayakları üzere iken üzer/erine Allah 'ın 
adını anın. Artık yanları üzere düşüp can verince etinden yeyin ve on
dan dilenen, dilenmeyen fakirlere yedirin. Onları şükredesiniz diye böy
lece size musahhar kıldık. 

37. Onların etleri de kanları da Allah 'a asla ulaşmaz. Fakat sizden 
O'na takva ulaşır. Bu şekilde O, onları (kurbanlıkları) size musahhar kıl
dı ki size hidayet verdiği için, tekbir getirip Allah 'ı tazim edesin iz. İhsan 
edenleri müjdele! 

Tefsiri: 

Allah Teala, kurbanlık hayvanları, Allah'ın ismini anarak boğazlayan kimse
lerin buyruğuna verdiğini ,  kendisine ise sadece takvanın ulaştığını bildirmektedir. 
Takva ise ,  o kurbanları sunmak suretiyle Allah' a  yaklaşmak ve onları boğazlar
ken Allah'ın adını anmaktır. Onlar boğazlanırken Allah'ın ismi anılmazsa etle
rinin yenilmesi haram olur. Boğazlanırlarken Allah'ın isminin anılmaması veya 
Allah'tan başkasının isminin anılması o hayvanları pis ve necis hale getirir, hatta 
leş konumuna indirir. 

Allah' ın ismi anılmadan veya Allah'tan başkasının ismi anılarak boğazlanan 
hayvan haram ise , yaratıkların en pisi olan Allah düşmanı müşriklerin boğazla
dığı hayvanların eti haydi haydi haram olur. Çünkü evlenen kişinin pis oluşu, 
özellikleri ve yönelişleri eşinde etkili olduğu gibi hayvanı boğazlayanın fiilinin, 
yöneliş ve pisliğinin de hayvanda etkili olacağı inkar edilemez. 

Bunları, iman nuru içini aydınlatmış, dinin hükümleri ve onların kapsadığı 
maddi-manevi faydalar kalbinin derinliklerine sirayet etmiş, onları peygamberlik 
çerağından saf bir şekilde alıp kabul etmiş ve onlarla bozma ve çarpıtma zulme
tinin hakikatlerini asla söndürmediği Allah'ın isim ve sıfatları arasında güzel ve 
sağlam bir bağ kurmuş olan kimseler tasdik eder. 159 

159 İ ' lamü'l-muvakkıln ( 1 1/160-161 )  

... 
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38. Muhakkak Allah mü 'minleri (müşriklere karşı) savunur. Çünkü 

Allah hainlik ve nankörlük edenlerin h içbirisin i sevmez. 

Tefsiri: 

Bu ayet-i kerimedeki f1_ "Allah , düşmanlarını inananlardan defeder, uzak
laştırır" şeklinde okunduğu gibi �\j� "Allah inananları savunur" şeklinde de 
okunmuştur. Allah ' ın düşmanlarını inananlardan defedip uzaklaştırması ve onla
rı savunması, onların imanlarının kuvvet ve kemaline göre değişir. imanın temel 
unsuru ve gücü Allah' ı  anmaktır. imanı kamil olan ve Allah' ı çokça ananı Allah, 
düşmanlarından daha emin kılar ve onu daha etkili savunur. Allah' ı  anmakta ek
sik davranan kişinin düşmanından emin olması ve Allah tarafından savunulması 
da ona göre olur. Kişinin Allah' ı  hatırlamasına mukabil Allah da onu hatırlar. 
Unutursa Allah da onu kendi haline terk eder. 160 

39. Kendileri ile savaşılanlara zulme uğradıkları için (cihada) izin ve
rildi. Allah onlara yardım etmeye elbette kôdirdir. 

Tefsiri : 

Bir grup alim şöyle demiştir: Bu ayette söz konusu olan izin Mekke'de veril
miştir. Çünkü bu sure Mekke' de inmiştir. 

Bu birkaç açıdan isabetsiz bir görüştür: 

1. Allah Mekke' de müminlerin savaşmasına müsaade etmemiştir. Zaten on
ların da orada savaş yapmaya yetecek güçleri yoktu. 

2 .  Sözün akışı da bu müsaadenin hicretten ve Müslümanların yurtlarından 
çıkarılmasından sonra verildiğini göstermektedir. Çünkü Cenab-ı Hak bir sonraki 
ayette şöyle buyurmaktadır: "Onlar ki yurtlarından haksız yere (ve) ancak: "Rab
bimiz Allah 'dır" dedikleri için çıkarıldılar." 161 Yurtlarından çıkarılan bu kimseler 
mühacirlerdir. 

3. Bu surede yer alan "İşte iki hasım taraf ki, Rab/eri hakkında tartışmaya 
girmişlerdir"162 ayeti, Bedir savaşında Müslüman ve müşrik ordusundan düello 
eden kimseler hakkında nazil olmuştur. 

160 el-Vabilü's-Sayyib ( 1 00) 
161 Hac 22/40 
162 Hac 22/19 
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4. Surenin sonunda "Ey inananlarf "163 hitabı yer almıştır. Bu şekildeki hitap
lar, hep Medine' de yapılmıştır. "Ey insanlar! "164 hitabı ise hem Mekke'de hem de 
Medine' de yapılmıştır. 

5. Bu surede elle ve başka metotlarla cihad etmeyi içine alan mutlak cihad 
emri verilmiştir. Mutlak cihad emrinin hicretten sonra verildiğinde ise şüphe yok
tur. Ancak dille yapılan cihad Mekke'de de emredilmiş ve bir ayette şöyle buyu
rulmuştur: "Öyleyse kafirlere itôat etme, onlara karşı büyük bir mücadele ver! "165 
Bu ayette emredilen, Kur'an'la mücadele edilmesidir. Çünkü bu ayetin yer aldığı 
Furkan suresi Mekke'de nazil olmuştur. Mekke'de yapılan cihad ise dille yapılan 
cihaddır, yani tebliğdir. Hac sCıresinde emredilen cihada ise kılıçla yapılan cihad 
da girmektedir. 

6 .  Hakim Müstedrek' inde A'meş -Müslim el-Bat!n- Said b. Cübeyr kana
lıyla İbn Abbas'ın şöyle dediğini nakletmiştir: Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve
sellem- hicret etmek üzere Mekke'den çıkınca Hz. Ebubekir -radıyallahu anh- şöyle 
dedi: "Mekkeliler peygamberlerini yurdundan çıkarma cür'etini gösterdiler. Biz 
Allôh 'a ô.itiz ve O'na döneceğiz. Muhakkak ki onlar helak olacaklar. " Bunun üz
erine "Kendileri ile savaşılanlara zulme uğradıkları için (cihada) izin verildi " ôyeti 
nôzil oldu. Bu ayet, savaş konusunda nazil olan ilk ôyettir. 

Bu hadis, Buhar! ve Müslim' in aradığı sağlamlık şartlarını taşımaktadır. 166 

Sözün akışı, surenin bir kısmının Mekke'de bir kısmının da Medlne'de indi
ğini göstermektedir. Mesela şeytanın peygambere ümit vermesi kıssasına işaret 
eden ayet167 Mekke' de nazil olmuştur. Allah daha iyi bilir. 168 

1 63 Hac 22/77 
164 Hac 22/1 
165 Furkan 25/52 
166 Ahmed b. Hanbel (1/216) ;  Tirmizi (V/304) Tefsir, Babu ve min sCıreti' l-Hac; Hakim ( 1/66) 

Hakim, bu hadisin sahih olduğunu söylemiş, Zeheb! de ona muvafakat etmiştir. (Derleyenin 
notu) 

167 Hac 22/50 Müellifin bu ayetle ilgili yorumları gelecektir. (Derleyenin notu) 
168 Zadu"l-Mead ( I I l/70-71 )  
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40. Onlar k i  yurtlarından haksız yere (ve) ancak: "Rabbimiz Allah 'dır" 
dedikleri için çıkarıldılar. Eğer Allah insanların bir kısmıyla diğer bir 
kısmını savmasaydı, elbette manastırlar, kiliseler, havralar ve içlerinde 
Allah 'ın adının çokça anıldığı mescidler yıkılırdı. Allah kendi (dini}ne 
yardım edene elbette yardım eder. Muhakkak Allah güçlüdür, Azizdir. 

Tefsiri: 

Zeccac (ö. 330) bu ayetle ilgili olarak şöyle demiştir: Allah insanların bir kıs
mını diğer bir kısmı ile def etmeseydi her peygamberin şeriatı gereği namaz kıldığı 
mekan yıkılırdı. Yani; yaşadığı çağda Hz. Musa' nın şeriatı gereği namaz kılmakta 
olduğu havralar, hayatta olduğu zaman diliminde Hz. İsa'nın (a.s) şeriatı gereği 
namaz kıldığı kilise ve manastırlar, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- ça
ğında ise mescitler yıkılırdı .  

Ezherl ise şöyle demiştir: Allah Teala, insanların bir kısmı i le diğer bir kısmı
nın şerrini savmasaydı her din mensubunun kendi çağında ibadet etmekte ol
duğu mekan yıkılırdı .  Öncelikle havra ve kiliseler zikredilmiştir. Çünkü Kur'an' ın 
nüzulünden önceki İsrail Oğulları namazlarını orada eda etmekteydi .  Mescitler 
ise daha sonra zikredilmiştir. Çünkü tarih bakımından havra ve kiliselerden sonra 
kurulmuştur. 

İbn Zeyd'in yorumu ise şöyledir: A.yetteki ..:..oı_,G, "salevat" kelimesiyle düş
man istilası durumunda kesintiye uğrayan Müslümanların namazı kastedilmiştir. 

Ahfeş (ö .  215) ,  İbn Zeyd ' in bu yorumunu şöyle anlar: Namaz soyut bir 
şey olduğuna göre somut bir nesne olan havra, kilise, manastır ve mescitler 
gibi yıkılmaz. O halde bu görüşe göre kastedilen namaz fiiline başka bir fiilin 
müdahalesidir. İbn Zeyd, düşman istilası sebebiyle namazın ihlalini kastetmiş 
görünüyor. 

Ebu Ubeyde (ö.  2 10) ise şöyle demiştir: .:..ıı_;L, "salevat" kelimesi ile �ı_,... 
ui_,L.aJI "namaz kılınan yerler, mescitler" kastedilmiştir. 

Hasan-ı Basri'nin bu ayet hakkındaki yorumu ise şöyledir: Bu ayet-i kerime, 
"Allah Teala, İslam Devleti i le anlaşma içinde olan \ 2 cizye ödeyen gayr-ı Müslim 
vatandaşlarının mabetlerini müminler vasıtasıyla korur" anlamındadır. 

Bu yorum kabul edilirse, ilk görüş sahipleri gibi ayette bulunmayan lafızların 
varmış gibi sayılmasına gerek kalmaz. Çünkü ayetin kelimelerinin gösterdiği 
mana böyledir ve hiçbir problem yoktur. 

Bu ayet-i kerime bir olguyu göstermektedir. Yoksa mescit dışındaki havra, 
kilise ve manastır gibi yerlerin sevimli ve hoş mekanlar olduğunu belirtmemekte-
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dir. Allah Teala, insanların bir kısmını diğer bir kısmı ile def etmemesi durumunda 
İslam' dan önce katında sevimli olan bu yerlerin yıkılıp gideceğini bildirmiştir. 
İslam' dan sonra - her ne kadar rızası olmasa da - o mabetlere müsaade etmiştir. 
Nitekim onlarda ibadet eden gayr-ı Müslimlere de - kızıyor olsa da - müsaade 
etmiş ve onları Müslümanlar vasıtasıyla savunmuştur. Hoşnut olmadığı halde 
onların mabetlerini de aynı şekilde Müslümanlar vasıtasıyla korur. Allah Teala, 
onların mabetlerinin korunmasını hem ezelde yaratıcı iradesiyle takdir etmiş, 
hem de bunu hoşnut olduğu dini bir gereklilik saymıştır. o mabetlerden hoşnut 
değildir ama onların savunulmasından hoşnuttur. Nitekim o mabetlerde tapınan 
gayr-ı Müslimlerden hoşnut değildir, ama onların savunulmasından hoşnuttur. 

Allah' ın izniyle tercih edilen görüş budur. Ayet hakkında İbn Abbas' ın görü
şü de bu istikamettedir. 

İbn Ebi Hatim tefsirinde Ebu Said el-Eşecc - Ubeydullah b. Musa - İsrail -
Süddi - Süddl' nin isim vermeden rivayet ettiği bir kişi kanalıyla İbn Abbas'ın 
şöyle dediğini nakletmiştir: Ayette geçen c:ı_,.,., "savami"' kelimesi rahiplerin bu
lunduğu manastır, & "biya"' Yahudilerin, ı..:..ıl_,L. "salevat" Hıristiyanların, �L. 
"mesacid" ise Müslümanların mabedidir. 169 

Yine İbn Ebi' Hatim, Eşecc - Hafs b .  Gıyas - Davud kanalıyla Ebü' l-Aliye ' nin 
şöyle dediğini rivayet etmiştir: İçinde Allah' la birlikte başka bir ilaha yakarılıyor 
olsa bile c:-1_;..., "havra" kelimesi zikredilmiştir. 

Bu rivayetin başka bir varyantında ise Ebü' l-Aliye 'nin şöyle dediği yer al
maktadır: Allah Teala, kafir diliyle bile olsa anılmaktan hoşlanır. 

Şeyban' ın170 tefslrinde ise Katade' nin şöyle de?iği nakledilmiştir: L"ı_,...., 
"Savami '"  sabillerin, & "biya'"  Hıristiyanların, ..:..ljl..o "salevat" Yahudlferin ,  
�L.:... "mesacid" ise Müslümanların mabedidir. 171  

1 69 Bk. Tefslru't-Taberi (XVIVl 74-178) ;  ed-Dürrü'l-Mensur (Vl/60) 
170 Bu zat, Şeyban b. Abdurrahman en-Nahvi olup sağlam bir i l im adamıdır. Hakkında bk: 

Zeheb!, Siyeru A'lami'n-Nübela (VII/406) (Derleyenin notu) 
1 7 1  Ahkamu ehli'z-zimme ( l l/666-668) 



Sure :  22  • H a c  S u resi <C• 93 

41 . O kimselere eğer Biz yeryüzünde bir iktidar imkanı verirsek, on
lar namazlarını dosdoğru kı larlar, zekatı verirler, ma 'ruju emreder, mün
kerden alıkoyarlar. işlerin akıbeti Allah 'ındır (Ona döner) . 

42. Eğer seni yalanlıyor/arsa onlardan önce Nuh 'un kavmi, Ad ve 
Semud kavmi de yalanlamıştı; 

43. Ibrahim 'in kavmi ve LCıt'un kavmi de; 

44. Medyen Ashabı da (Şuayb 'i) yalanlamıştı. Musa da yalanlandı. 
Ben de o kafirlere mühlet verdim. Sonra onları yakaladım. Benim ceza
landırmam nası lmış? 

45. (Ahalisi) zalim iken kendilerini helak ettiğimiz, bu yüzden çök
müş çatıları üzerine duvarları yıkılmış; kuyuları sahipsiz, yüksek köşkleri 
(ıssız) kalmış nice şehirler vardır. 
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46. Acaba onlar yeryüzünde gezmezler mi ki kendileri ile ak/edecek 
kalbleri, kendileriyle işitecekleri kulakları olsun. Çünkü gözler (i kör ol
makla kişi) kör olmaz; asıl göğüslerdeki kalbler kör olur. 

47. Senden azabı çabucak getirmeni isterler. Allah sözünden asla cay
maz. Gerçek şu ki Rabbinin yanında bir gün sayacağın ız bin yıl gibidir. 

48. Zalim oldukları halde kendilerine mühlet verdiğim nice memle
ketler vardır. Sonra onları (azab ile) yakaladım. Dönüş yalnız Banadır. 

49. De ki: "Ey insanlar! Ben size (gönderilmiş) apaçık bir korkutucu
yum sadece. " 

50. Şu mü'min olup salih amel işleyenler (var ya); onlar için mağfiret 
ve bitmez tükenmez bir rızık vardır. 

51 .  Biri diğerini aciz bırakırcasına ayetlerimizi iptal etmeye çalışanlar 
ise, azgın alevli ateşin arkadaşıdırlar. 

52. Senden önce ne kadar rasul ve peygamber gönderdiysek o, bir 
şey okumak istediği zaman şeytan mutlaka onun okumasına bir şey kat
mak istemiştir. O şeytanın katacağını Allah iptal eder. Sonra Allah kendi 
ayetlerini sapasağlam yerleştirir. Allah her şeyi bilendir, hükmünü icra 
edendir. 

53. Ta ki şeytanın koyacağı şeyi, kalblerinde hastalık bulunan ve 
kalbleri gayet katı olanlar için Allah bir imtihan (sebebi) kılsın .  Muhak
kak zalimler (haktan) uzak bir ayrılık içindedirler. 

54. Ve ta ki kendilerine ilim verilenler bunun Rabbinden gelen hak 
olduğunu bilip ona iman etsinler ve onunla kalbleri rahat ve huzur bul
sun. Muhakkak Allah iman edenleri dosdoğru yola iletendir. 

Tesiri: 

Bu ayet-i kerimede zikredilen hasta kalp, kendisinde hakkın yer etmediği 
çözülmüş zayıf kalpler ve hakkı asla kabul etmeyen kuru ve katı kalplerdir. Her 
iki nevi de azaba uğrayacak bedbahtların kalpleridir. 

Bunlardan sonra hakka boyun eğen ve onunla huzur bulan kalpler zikredil
miştir. Böyle kalpler, Kur'an' dan faydalanır ve onunla kuvvet bulur. 

Kelbi şöyle demiştir: Ayette geçen �_,il 4J � ifadesi ,  "Kur' an'a karşı 
kalpleri yumuşar" manasındadır. Allah Teala, bunun ve bu şekilde davranan 
�I " itaatkar ve alçak gönüllü kimseler" in sıfatlarını şu ayet-i kerimede açık
la�ıştır: �ı3 ��i � 1.5� 0!- �UJıJ �� � j (wı ;?1 1�1 ı:.r.. ..Ui :.,:. �ı ,+..J 
.:.ı _,A.� pLl j_; l!..o j �Jj..;:JI � "itaatkar ve alçak gönüllü olanları müjdele! Onlar ki, 
Allah anılınca kalpleri titrer, kendilerine isabet edenlere karşı sabreder, namazı 
dosdoğru kılarlar ve onlara rızık olarak verdiklerimizden de infak ederler. "172 

1 72 Hac 22/34-35 
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"�I İtaatkar ve alçak gönüllü kimselerin" dört alameti vardır: 

1 .  Allah anıldığı zaman kalplerinin titremesi . Burada kalp titremesi ile karşı
lanan J�-J kelimesi, sevgi ve saygı ile birlikte duyulan korku anlamındadır. 

2.  Allah' ın takdir ettiği musibetlere karşı sabırlı olmaları 

3. Hem zahiri hem de batıni rükünlerini tam yerine getirerek namaz kılma-
lan 

4. Allah' ın kendilerine bahşettiği nimetlerden O' nun kullarına harcayarak 
ihsanda bulunmaları 

Bu hasletler sadece itaatkar ve alçak gönüllü bir kimseye nasip olur. 

�I kelimesi hakkında değişik alimlerin daha farklı açıklamaları da var-
dır. Bu alimleri ve yaptıkları açıklamaları şöyle sıralayabiliriz: 

İbn Abbas: Tevazu sahibi kimseler, demektir. 

Mücahid: Allah' la kalpleri huzur bulanlar, anlamındadır. 

Ahfeş:  Allah' a karşı itaatkar ve uysal kimseler, demektir. 

İbn Cerir et-Taberi: Allah' a  boyun eğen kimseler, manasındadır. 

Zeccac: Bu kelime � kökünden türemiştir . ..:......>. kelimesi, yerin alçak yerle
ri için kullanılır. Dolayısıyla � mütevazı' manasındadır. 

Bu kelimenin masdarı olan ..:.>�!. "organların ,  Allah'a karşı alçak gönüllülük 
ve uysallıkla sükunet bulması" demektir. 

Burada şöyle bir soru akla gelebiJir: Eğer ..:..�J kelimesinin manası "alçak 
gönüllülük ve uysallık" ise �) ..)! ıpij "Mevla/arına gönülden itaat eden/er"173 
ayetinde bu masdarın fiili olan l .,,::>İ niçin J! edatı ile geçişli olmuştur? 

Bu soruya şöyle cevap verilebilir: Bu ayette, l.,,::>İ fiiline ı_,;l..kı .lyiUl "yönel
diler, huzur buldular" fiillerinin manası yüklenmiştir. 

Bu konuda selef alimlerinin ifadeleri bunlardır. 

Hülasa olarak itaatkar kalp, katı ve hastalıklı kalbin zıddıdır. Allah Teala bazı 
kalpleri kendisine itaatkar bazılarını da katı yaratmıştır. Katılığa da itaatkarlığa da 
bir takım alametler koymuştur. 

Kelimelerin anlamlarını değiştirmek ve manalarını bozmak kalp katılığının 
alametlerindendir. Bu, anlayış ve yöneliş bozukluğunun neticesidir. Bunların her 
ikisi de katı kalplilikten kaynaklanır. 

1 73 Hüd 1 1/23 
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Yapılan bir uyarının unutulması da katı kalbin alametidir. Bu, emredileni 
unutmak ve uygulamamak şeklinde meydana gelir. 

Allah' ın  anılmasından dolayı kalbin ürpermesi, Allah'ın takdir ettiği 
musibetlere sabretmek, kullukta samimiyet ve mahlukata iyilikte bulunmak ise 
itaatkarlığın alametidir. 1 74 

Ayet-i kerimedeki J "lam" edatı, asıl manasında kullanılmış olup sebep ve 
hikmet bildirmektedir. Allah Teala,  şeytanın,  Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi 
vesellem- okuduğu vahye batıl sözler katmasını kulları için bir deneme ve imtihan 
kıldığını belirtmiştir. İki grup, bu imtihanı kaybetmiştir. Onlar kalplerinde has
talık olanlar ve kalpleri katılaşanlardır. Müminler ise Kur'an' ın ve peygamberin 
-sallallahu aleyhi vesellem- hak olduğunu, şeytanın katıp karıştırdığı şeyin ise geçersiz 
olduğunu bilmişlerdir. Onlar hakka inanmış ve kalpleri hakka karşı yumuşamış
tır. İstenen ve amaçlanan da budur. 

Allah Teala kalpleri üçe ayırmıştır: Hasta kalpler, katılaşmış kalpler ve itaatkar 
kalpler . . .  Zira kalpler ya hakkı kabul ve itiraf etmez, ona karşı yumuşamaz özel
likteki donuk ve kuru kalplerdir. Yahut da bunun aksi özelliğe sahiptir. 

Birincisi, hakkın kendisinde yer etmesini ve karar kılmasını kabul etmeyen, 
içinde faydalı bilgilerin oluşmasına müsaade etmeyen ve salih amellere yönel
meyen taşlaşmış katı kalplerdir. 

İkincisi ise şu iki durumdan biriyle karşı karşıyadır: 

1 .  Ya hak onda sarsılmayacak b ir şekilde yer etmiştir. 

' 2 . Yahut da zayıf ve çözülmeye maruz bir şekilde yer etmiştir. 

Bunlardan birincisi itaatkar ve sağlam kalbin, ikincisi ise hasta olan kalbin 
özelliğidir. 

İtaatkar kalp, sağlamlık, saflık ve yumuşaklık hasletlerini kendinde topla
mıştır. Saflığı ile hakkı görür, sağlamlığı ile hakta sebat eder ve yumuşaklığıyla 
mahlukata merhamet eder. 

Nitekim şöyle bir hadis rivayet edilmiştir: "Kalpler Allah 'ın yeryüzündeki 
kap/arıdır. Onların Allôh 'a en sevimli olanı en sağlam, en yumuşak ve en temiz 
olanıdır. " 

Allah Teala da bu özellikteki kalplerin sahipleri hakkında şöyle buyurmuştur: 
"Kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler" 175 

1 74 Şifau !-Alil ( 1 06) 
1 75 Fetih 48/29 
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Cenab-ı Hak, temiz kalplilikleriyle imana ulaşan, cesaretleriyle kafirlere karşı 
kale gibi sağlam duran ama aralarında yumuşak kalplilikle merhametli olan mü
minleri işte böyle tanıtıyor. Çünkü kalp, vücudun organları içerisinde en şerefli 
olanıdır. O, diğer organların itaat etmekle mükellef olduğu bir hükümdar mev
kiindedir. 

Vücudun her organı, diyelim ki el, ya donuk, kuru, tutmaz ve işe yaramaz 
bir özelliğe sahiptir veya tutuyorsa da zaaf içindedir. Katılaşmış kalp işte böyle 
bir el gibidir. 

Yahut kalbin hasta ve zayıf olmasından dolayı el de hasta, zayıf ve acizdir. 
Hasta olan kalbin durumu böyledir. 

Yahut da bu el, güçlü ve mülayim bir şekilde kullanılma özelliğine sahiptir. 
Bilgili ve merhametli olan kalbin durumu da böyledir. 

Bu kalp, bilgi sayesinde arzu ve heveslere kapılma ve şüphe hastalığından, 
merhamet sayesinde ise katılıktan kurtulmuştur. Bu sebeple Allah Teala, kal
binde hastalık ve kasvet bulunan kimseler haricindeki insanları ilim, iman ve 
itaatkarlıkla vasıflandırmıştır. Tüm ümmetten oluşan bu kimseler hakkında or
taya çıkan İlahi hikmet son derece dikkate değer! Allah Teala, kendilerine ilim 
nasip edilen bu kimselerin, Kur'an' ın176 Rablerinden gelen hak olduğunu bildik
lerini haber vermektedir. Nitekim onların müteşabih (manasını tam olarak an
cak Allah ' ın  bilebileceği) ayetler hakkında da şöyle dediklerini bildirmiştir: "Ona 
inandık; hepsi Rabbimiz tarafındandır, derler. "177 Bunların her ikisi de şüpheye 
konu olabilecek özelliktedir. Buna rağmen onlara her ikisinde de iman nasip 
edilmiştir. Kalpleri doğrudan ayrılmış kimselerin nasibi ise fitneye düşmek olmuş
tur. Bu sebeple Allah Teala, müteşabih ayetlerin mukabilindeki muhkem ayetler 
gibi, şeytanın karıştırmak istediği batıl sözlere mukabil de ayetlerini sağlamlaştır
masını dile getirmiştir. Burada ayetlerini sağlamlaştırdığını zikretmesi Al-i İmran 
suresinde muhkem ayetler indirdiğini bildirmesi gibidir. 178 Keza, burada şeytanın 
katmaya çalıştığı batıl sözleri nesh etmesi (ortadan kaldırması) Al-i İmran'da179 
müteşabih ayetlerin muhkem olanların ışığında anlaşılacağını belirtmesi gibidir. 
Ancak buradaki nesh, Allah Teala'nın koymuş olduğu bir hükmü kaldırması an
lamında olmayıp şeytanın katmaya çalıştığını geçersiz kılma manasındadır. 

1 76 Burada müellif 54. ayetten iktibaslar yapmıştır. Yani aslında bu cümlenin bu kısmı Hac 
22/54'ün bir parçasıdır. Bu parçanın içerisinde yer alan ve "Kur'an" diye karşıladığımız 
kelime, esasen bir zamirdir. Bu zamirin Kur'an'ı gösterdiği belirtildiği gibi, şeytanın Hz. 
Peygamber'in okuduğu ayete batıl sözler karıştırmak istemesi fiilini de gösterebileceği be
lirtilmiştir. Bk. Beydavi, Envaru't-Tenzil (Haşiyetü Şeyhzade'nin kenarında) .  Diyarbakır: el
Mektebetü'l-İslamiyye, {IIl/1390) (Mütercimin notu) 

1 77 Al-i İmran 3/7 
1 78 Bk. Al-i İmran 3/7 
1 79 Bk. Al-i İmran 3/7 
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Neshin başka bir anlamı daha vardır. O da, Allah Teala nesih kastetmediği , 
ayetin kelimeleri de onu göstermediği halde, kelimelerin meydana getirdiği bir 
vehim sebebiyle muhatapların anlayışlarından kaynaklanan nesih türüdür. Nite
kim sahabe şu ayette nesih olduğunu söylemiştir: "İçin izdeki/eri açığa vursanız 
da gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir" 180 Sahabe, bu ayetin 
"Rabbimizl Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma!"18 1  ayetiyle 
neshedildiğini ileri sürmüşlerdir. Bu, ayetin sabit hükmünün kaldırılması anla
mında bir nesih olmayıp ayeti anlayış ve kavrayıştan kaynaklanan bir nesihtir. 
Çünkü hesaba çekme ne dünyada ne de ahirette cezalandırılmayı gerektirmez. 
Bu sebeple Allah Teala gizli-açık her türlü düşünceden dolayı hesaba çekile
ceklerini bildirmiştir. Ancak hemen sonra dilediğini bağışlayıp dilediğine azap 
edeceğini ilave etmiştir. Ayetten "cezalandırma" anlamında "sorgulama" manası 
çıkarmak, ona taşımadığı bir anlam yüklemek olur. Ayeti bu şekilde yorumlayan 
kişinin zihnindeki bu anlam şu ayetle kaldırılmıştır: "Rabbimiz! Unutursak veya 
hataya düşersek bizi sorumlu tutma!"182 Böylece, meleğin getirmiş olduğu va
hiyle kastedilmeyen bir anlam kaldırılmıştır. Hac suresindeki ayette183 ise , melek 
dışındaki bir varlığın insanların kulaklarına veya vahyin okunuşuna kattığı batıl 
sözler kaldırılmıştır. 

Nesh, sahabe ve tabiin tarafından üçüncü bir anlamda daha kullanılmıştır. 
O da, genel bir tahsis veya mutlak bir kayıtlama sOretiyle görünüşteki mananın 
terk edilmesidir. Nesih , sahabe ve tabiinin bir çok sözünde bu anlamda kullanıl
mıştır. 

Neshin dördüncü bir manası da, müteahhin1nun (sonraki alimlerin) ıstılah 
olarak kullandıkları şu manadır: Sabit olan bir hükmün, kendisini geçersiz kılan 
bir delille tamamen kaldırılmasıdır. 184 

Böylece neshin anlamları dörde çıkmış olur. 

Ayetlerin muhkem kılınmasının (sağlamlaştırılmasının) ise üç anlamı vardır: 

1 .  Müteşabih ayetlerin mukabilinde kullanılması. Şu ayet-i kerime bunun bir 
örneğidir: "Onun bazı ayetleri muhkemdir ki, bunlar Kitôb 'ın esôsıdır. Diğerleri 
de müteşabihtir"185 

180 Bakara 2/284 
181 Bakara 2/286 
182 Bakara 2/286 Bu konunun izahı için bk. Taberi (Vl/101-121  ); Beğavl, (1/31 0-312)  Şu alimler 

bu ayetin neshedildiği kanaatindedir: Katade, en-Nasih ve' l-MensCıh (37) ;  İbni'l-Cevzi (2 1 ) ;  
İbn Kesir ( 11351 ) ;  Şevkani, ( 1/305-306) 

183 Hac 22/52-53 
184 el-Müstasfü li ' l-Gazzali ( l/107) ;  Zuhayll, UsCılü'l-fıkhı'l-İslami ( l l/933) 
185 Al-i İmran 3/7 
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2.  Şeytanın kattığı batıl sözlerin geçersiz kılınması mukabilinde kullanılması . 

Bunun örneği şu ayet-i kerimedir: "O şeytanın katacağını Allah iptal eder. Sonra 
Allah kendi ayetlerini sapasağlam yerleştirir. " 186 Bu ayetteki "sağlamlaştırma" 
Allah' ın bütün ayetlerini kapsar. Bunun anlamı ,  onların sabit kılınması, güçlen
dirilmesi ve açıklanmasıdır. Kelime şu ayet-i kerimede de aynı anlamda kullanıl
mıştır. "(Bu sana indirilen), hikmet sahibi (ve) her şeyden haberdar olan (Allah) 
tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır"187 

3. Neshedilen ayetlerin mukabilinde kullanılması. Nitekim ümmetin ilk 
alimleri "Bu ayet muhkemdir, neshedilmemiştir" ifadesini bu anlamda çokça 
kullanırlar. 

Hülasa ayetlerin sağlamlaştırılması, okunan ayetlere veya dinleyenin kula
ğına şeytanın karıştırdığı batıl sözler mukabilinde kullanılır. Bu durumda muh
kem, Allah katından indirilmiş ve sağlamlaştırılmış ayetlerdir. Allah, indirmediği 
şeylerle onların karışmasını engellemiş ve ondan olmayan şeyleri geçersiz hale 
getirmiştir. 

Bazen de sağlamlaştırma, indirilen ayetlerin hükmünün sabit kılınıp devam 
ettirilmesi ve asla neshe maruz bırakılmaması anlamında kullanılır. 

Sağlamlaştırma bazen de ayetin anlam ve yorumuyla ilgili olur. Bu da, kas
tedilen mananın başka bir şeyle karışmayacak bir şekilde ilgisiz olanlardan ayrıl
ması demektir. 

"Ta ki şeytanın koyacağı şeyi, kalblerinde hastalık bulunan ve kalbleri gayet 
katı olanlar için Allah bir imtihan (sebebi) kı lsın" ayetindeki J edatı asıl anlamın
da kullanılmış olup sebep bildirmektedir. 

Bu imtihan ve deneme, yukarıda tanıttığımız üç kalp türünün farklılığını or
taya çıkarmaktadır. Bunlar katılaşmış kalpler, şüphe ve inkarı ortaya çıkan hasta
lıklı kalpler ve iman, hidayet ve muhabbeti ortaya çıkan, küfür ve şirkten nefret 
edip kaçan itaatkar kalplerdir. 

Okunan vahye batıl söz karıştırması hususunda Allah Teala' nın şeytana fır
sat vermesinin en büyük hikmeti bu imtihandır! 188 

186 Hac 22/52 

187 Hud 1 1/1 

188 Şifüü' l-Alll ( 192-193) 
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55. Kendilerine ansızın kıyamet gelinceye dek yahut kendilerine 
Akf m bir gün ün azabı gelinceye kadar, kafirler ondan yana şüphe içinde 
kalmaya devam edeceklerdir. 

56. O gün mülk Allah 'rndır, aralarında O hükmeder. İman edip salih 
amel işleyenler ise Na 'fm Cennetlerindedirler. 

57. Kôfir olup ôyetlerimizi yalanlayan/ara gelince; onlar için küçültü
cü bir azab vardır 

58. Allah yolunda hicret eden, sonra öldürülen yahut ölenleri Allah 
elbette güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Çünkü rızık verenlerin hayırlı
sı, şüphesiz ki bizzat Allah 'dır. 

59. Onları elbette razı olacakları bir yere (Cennete) girdirecektir Muhak
kak Allah, çok iyi bilendir, Halfmdir (ceza vermekte acele etmeyendir) .  

60. Bu (böyledir) .  Kim kendisine yapılan haksızlığı misliyle cezalan
dırır, sonra yine ona haksızca saldırılırsa, Allah elbette ona yardım eder. 
Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, çok mağfiret edicidir. 

61 . Bu (böyledir) . Çünkü Allah geceyi gündüze ular, gündüzü de 
geceye ular. Ve çünkü Allah her şeyi işitendir, görendir. 

Tefsiri : 

Bu ayetin anlamı hakkında iki görüş vardır: 

1 .  Gecenin karanlığı gündüzün aydınlığının, gündüzün aydınlığı ise gecenin 
karanlığının yerine geçer, böylece her biri diğerini takip eder. 

Bu yorum , her gece ve her gündüzü kapsayacak genişliktedir. 

2 .  Birinden azalttığını diğerine ekler, birinden eksilen heder olmaksızın diğe
rine ulanır. 
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Bu yorum ise, -sürelerinin eşit olduğu günler dışında- gece ve gündüzün 
her birinin bazı saatlerine mahsustur. Bu saatler, gece ve gündüzden her birinin 
diğerine ulandığı miktar ve zaman dilimidir. 

Gece ve gündüzün kısalıp uzaması, mOtedil iklimlerde, birinin 15 saat uza
yıp diğerinin 9 saat kısalması şeklinde olur. Daha fazla bir değişiklik, o iklimin 
sıcaklık ve soğukluk bakımından bozulmasına, hatta insanın yaşayamayacağı, 
bitkinin bitmeyeceği bir noktaya varmasına sebep olur. Güneş ışıklarının düşme
diği yerlerde aşırı soğukluk ve kuraklıktan dolayı h içbir hayvan ve bitki yaşamaz. 
Güneş ışıklarının devamlı vurduğu yerlerde de durum aynıdır. Hayvan ve bitki
nin yaşadığı yerler, güneş ışıklarının bazen vurup bazen kaybolduğu yerlerdir. En 
mCıtedil iklimler, dört mevsimin yaşandığı yerlerin iklimleridir. 189 

189 Miftahu Dfıri's-Seade (228-229) 
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62. Bu {böyledir) . Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O'ndan başka 
taptıkları ise, bizatihi batıldır. Şüphesiz ki Allah Aliyy (yüce)dir, büyüktür. 

63. Görmedin mi, Allah gökten bir su indirir de yeryüzü (onunla) 
yemyeşil oluverir. Muhakkak Allah lütfedicidir, (herşeyden) haberdardır. 

64. Göklerde olanlar da yerde olanlar da yaln ız O'nundur. Allah 
muhtaç olmayandır, kendisine hamd edilendir. 

65. Görmedin mi, Allah, yerde olanları da emriyle denizde akıp gi
den gemileri de emrinize vermiştir? O'nun izni  olmadıkça yerin üzerine 
düşmesin diye semôyı O tutuyor. Muhakkak Allah, insanları çok esirge
yendir, onlara çok merhametlidir. 

66. Sizi dirilten, sonra sizi öldürecek olan, sonra da sizi diriltecek 
olan O'dur. Şüphesiz ki insan çok nankördür. 

67. Her ümmet için bir ibadet yolu (din ve şeriat) tayin ettik ki, ona 
göre ibadet etsinler. O halde bu husus(lar) da seninle asla çekişmesin
/er. Ve sen Rabbine çağır. Muhakkak sen hakka götüren dosdoğru yol 
üzeresin. 

68. Yine de seninle tartışırlarsa de ki: "Allah, yapmakta olduğunuzu 
en iyi bilendir. " 

69. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz hususlara dair Kıyamet gü
nünde Allah aranızda hüküm verecektir. 

70. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde olan herşeyi bilir? Şüphesiz 
ki bütün bunlar bir kitabdadır. Gerçekten bu, Allah 'a çok kolaydır. 

71 . Onlar, Allah 'ı bırakıp O'nun, haklarında bir delil indirmediği 
ve kendilerinin herhangi bir b ilgilerinin de bulunmadığı şeylere ibadet 
ederler. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. 

72. Onlara ayetlerimiz apaçık okunduğu zaman, o kôfirlerin inkôrlarını 
çehrelerinden anlarsın .  Neredeyse onlara ayetlerimizi okuyanların üzer
/erine hücum edip çullanacaklar. De ki: "O yaptığınızdan daha kötüsünü 
size haber vereyim mi? Ateştir (0) ! Allah onu kôfirlere va'd etmiştir. O 
ne kötü bir dönüş yeridir! " 

73. Ey insanlar! Bir misal verildi. Onu iyice dinleyin .  Allah 'dan başka 
kendilerin i  çağırdığınız putların hepsi -bu iş için bir araya toplansalar 
dahi -şüphesiz bir sinek bile yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey alsa, 
bunu dahi ondan geri alacak güçleri olmaz. İsteyen de ôciz, istenen de. 

74. Onlar Allah 'ı gereği gibi tanıyamadılar. Muhakkak Allah güçlü
dür, Azizdir (kimse hükmüne karşı koyamaz) . 
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Tefsiri : 

Her kulun bu misale gönülden kulak verip onun üzerinde kafa yorması ge
rekir. Çünkü bu misal, şirkin tüm unsurlarını kalpten söküp atmaktadır. Şöyle ki: 
Kendisine tapılan bir ilah, en azından kuluna fayda verecek bir şeyi var etmeye 
yahut ona zarar veren bir şeyi yok etmeye güç yetirir durumda olmalıdır. Müş
riklerin Allah'tan başka tapındıkları putlar ise - bir araya gelseler bile - bir sivri 
sineği yaratmaya güç yetirememektedirler. Ondan daha büyüğünü nasıl yarata
caklar? Hatta sivri sinek, Üzerlerinde bulunan tatlı bir yiyeceği veya başka bir şeyi 
alsa onu geri almaya ve ona ceza vermeye güç yetirememektedirler. Onlar ne 
hayvanların en zayıfı olan sivri sineği yaratmaya güç yetirebilirler, ne ondan öç 
almaya, ne de sivri sineğin onlardan alıp götürdüğü şeyi geri almaya! Şu halde 
bu putlardan daha aciz ve daha zayıf bir varlık olur mu? Akıllı bir insan Allah'ı  
bırakıp da onlara tapmayı tercih eder mi? 

Bu misal, şirki geçersiz kılmak, müşriklerin cahillik ve akılsızlıklarını ortaya 
koymak hususunda Allah Teala' nın verdiği en etkili örneklerden biridir. 

Bu ayet, aynı zamanda, şeytanın müşriklerle çocukların topla oynaması gibi 
oynadığını da göstermektedir. Çünkü onlar, güç yetirilebilecek her şeye güç ye
tirmek, bilinebilecek her hususu bilmek, hiçbir yaratığa ihtiyaç duymamak, tüm 
ihtiyaçların giderilmesinde, sıkıntıların ve kederlerin telafi edilip savılmasında ve 
dualara karşılık verilmesinde merci' olmak gibi sıfatları olması gereken ilahlık 
rütbesini  Gerçek Yaratıcı 'nın yaratmış olduğu en küçük, en sefil ve en hakir var
lığı dahi -bir araya gelip yardımlaşsalar bile- yaratmaları mümkün olmayan bir 
takım resim ve heykellere bahşedivermişlerdir! 

Onların aczinin ve ilah olmadıklarının daha açık bir delili şudur: Eğer bu 
son derece zayıf, aciz ve zelil yaratık, ilah diye tapınılan o heykellerden bir şey 
kapıp alsa onlar da onu kurtarmak için birleşseler yine de onu kurtarmaya güç 
yetiremez ve bunda aciz kalırlar! 

Cenab-ı Hak misalin sonunda ilah diye tapınılan o heykellerle onlara ta
panların zaaf ve aciz hususunda eşit olduğunu belirtiyor: "İsteyen de aciz, is
tenen de. " 

Burada "İsteyen" putperest, " istenen" ise taptığı puttur. Çünkü ona tapınan, 
aciz içindeki bir varlığa bağlanmış aciz bir kimsedir. 

Ayetle ilgili başka bir yoruma göre " isteyen" put, " istenen" ise ondan bir şey 
kapıp götürmüş olan sivri sinektir. Bu durumda ilah diye tapınılan o putla sivri 
sineğin zaaf ve aciz hususunda eşit olduğu belirtilmiş demektir. 

Buna göre " isteyen" ilah diye tapınılan put, "istenen" ise puttan bir şey ka
pıp götürmüş olan sivri sinektir. 
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Bunun tersinin geçerli olduğu da ileri sürülmüştür. Bu durumda " isteyen" 
sivri sinek, " istenen" ise puttur. Çünkü sivri sinek o putların üzerinde bulunan 
şeyi alıp götürmüştür. 

Bu görüşlerin hepsi de doğrudur. Çünkü ayetin kelimeleri, bu manaların 
hepsini de kapsamaktadır. Puta tapan kişi de, putu da, puttan bir şey alıp götü
ren sivri sinek de, bunu engellemekten aciz olan put da zayıftırlar. 

O halde güç ve şeref sahibi Allah'la birlikte başka bir ilah edinen kimse O' nu 
hakkıyla takdir edip tanıyamamış ve O'na layıkıyla saygı göstermemiş olur. 190 

Allah Teala'nm tüm insanlarca dinlenmesini emrettiği şu misal ne kadar dik
kat çekicidir! Ona kulak asmayan emrine isyan etmiş olur. 

Bu misal, şirki ve onun sebeplerini en veciz, en güzel ve en tatlı bir ifade ile 
ve en doğru bir şekilde geçersiz kılmış, müşriklerin tüm ilahlarına meydan oku
yarak hepsinin bir yere gelmesi ve olanca güçleriyle birbirlerine yardım etmesi 
durumunda bile bir sivri sineği yaratmaktan aciz kalacaklarını  ilan etmiştir. Daha 
sonra da Üzerlerine konan sivri sineğin onlardan kapıp aldığı bir şeyi kurtarmak
tan bile aciz olduklarını açıklamıştır. Bir şey istemek üzere kendisine yakarılan 
böyle bir ilahdan ve ondan kendisine fayda ve hayır isteyip-uman kişiden daha 
fazla zaaf içinde olan bir varlık olabilir mi? Böylesi sahte ilahları Allah'la eşit gö
rüp onlara tapan kimse güç ve şeref sah ibi Allah' ı hakkıyla bilebilir mi? 

Allah Teala, tevhidin delllini ortaya koymuş ve müşriklerle sapkın kimselerin 
iftiralarını en tatlı ve en güzel kelimelerle açıklamıştır. Onlarda ne bir kapalılık, ne 
bir gereksiz uzatma, ne de aşırı kısa olmasından dolayı mananın anlaşılmasını 
engelleyecek bir muğlaklık söz konusudur. Ne eksik ne de fazladırlar. Aksine gü
zellik, kusursuzluk ve akıcılık, açıklık ve veciz olma bakımından kimsenin tahmin 
edemeyeceği bir derecededir. Hiç kimse onu daha etkileyici bir şekilde ifade ede
ceğini zannetmesin! O ayet, lafızlarından çok daha değerli, son derece faydalı, 
çok şerefli ve çok kıymetli bir mana içermektedir. 191 

Allah' ı  bırakıp da bir sivri sineği dahi yaratamayan varlıklara tapman kim
se Allah' ı  takdir edememiştir. Hatta o sivri sinek onun üzerinde bulunan tatlı 
ve benzeri bir şeyi kapıp alsa onu geri almaya güç yetirememektedir. Böyle bir 
ilahdan ve ona kulluk eden ahmaktan daha zayıf kimse olamaz. Birazcık güç 
ve kuwet sahibi tüm varlıklardan daha aciz olan bir varlık tapılmaya nasıl layık 
görülür? Müşriklerin böylesi aciz varlıklara tapınması Allah' ı  bilmemelerinden 
ve ona gerekli olan saygıyı göstermemelerinden kaynaklandığı için müfessirlerin 
çoğu bu ayete "Müşrikler, Allah'a layıkıyla saygı göstermediler" manasını ver
miştir. 

190 İ ' lamü' l-muvakktin (1/235-237) 
191  es-Savfüku' l-Mürsele ( 11/466-467) 
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Ayetle ilgili diğer açıklamalar da şöyledir: 
1 .  Allah' ı  gerektiği gibi bilemediler 
2 .  O'na layıkıyla ibadet etmediler 
3. O'nu layık olan sıfatlarla nitelemediler 

İlim ve iman sahipleri, kendilerine yardım ettiği ve doğruya yönelttiği kada
rıyla güç ve kapasiteleri nispetinde Allah' ı  tanımaya, O' na kulluk etmeye ve saygı 
göstermeye çalıştıkları için müşriklerin bu durumuna düşmüş olmazlar. Çünkü 
Allah Teala, kendisinin tanınıp zatına saygı gösterilmesini ve ibadet edilmesi
ni  tüm kullarına emretmiş, bu doğrultuda onlara yardım etmiş ve bu konuda 
güçleri nispetinde yaptıklarından razı olmuştur. Eğer kullar O'nu layıkıyla takdir 
edemiyorsa bu normaldir. Çünkü yedi gök, O'nun elinde bizim elimizdeki bir 
hardal tanesi nispetindedir. Yedi kat yer de diğer elinde o nispette küçük kalır. Bu 
durumda kul O'nu layıkıyla nasıl takdir edebilsin? 

Bir şey tutması şöyle dursun, Allah'ın iki eli olduğunu inkar etmeye kim 
cür'et edebilir? Tablı sıfatları inkar edenlere göre hakikatte ne el vardır, ne de 
onunla tutmak! Onlara göre bu ifadeler hakiki değil , mecazi manadadır. 

Cehmiyye mezhebi mensupları ve sıfatları inkar eden kimseler bu konuda 
kınanmayı daha çok hak etmektedirler. 

Filozofların ve onları takip eden zavallıların da diğerleri gibi, hatta onlardan 
daha çok günahları vardır. 192 

75. Allah meleklerden ue insanlardan rasuller (elçiler) seçer. Muhak
kak Allah herşeyi işitendir, herşeyi görendir. 

192 es-Savfüku' l-Mürsele ( lV/1363- 1364) 
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76. Onların önceden yaptıklarını da yapacaklarını da bilir. Bütün iş
ler ancak Allah 'a döndürülür. 

77. Ey iman edenler! Rüku ' edin, secde edin. Rabbinize ibadet edin, 
hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. 

78. Allah (yolun) da da hakkıyla cihôd edin. S izi O seçti. Dinde size 
güçlük vermedi. Atanız İbrahim 'in milleti (dini)ne (uyunuz!) . Önceden 
de, bu (Kur'ôn)da da sizi "müslfmfn; Müslüman/ar" (diye) O adlandırdı. 
Tô ki rasul size şôhid olsun, siz de insanlara karşı şôhidlik edesiniz. İmdi, 
namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah 'a güvenin. Mevlanız O'dur. 
O, ne iyi ve ne güzel mevla, ne iyi ve ne güzel yardımcıdır. 

Tefsiri : 

Allah Teala, Müslümanları seçtiğini bildirmektedir. Ayette yer alan �ı 
"seçmek" fii l i ,  aynı manadaki �I fiili gibidir. JWI ,�1 vezninde olup lügat
te "birini kendine çekmek, ona mülayim davranmak" manalarına gelmektedir. 
Müslümanlar Allah' ın seçip kendisine yakın kıldığı, nebiler ve resullerden sonra 
mahlukatı içindeki halis ve hayırlı kullarıdır. Bu sebeple Allah Teala, onlara, uğ
runda layıkıyla cihat edip canlarını feda etmelerini ,  sadece Allah ' ı  sevip O'na 
kulluk etmelerini ,  O'nu tapılıp sevilecek yegane ilah bilip O'nun dışındakileri 
bırakmalarını emretmiştir. O, onları nasıl diğer kullarına üstün kılmışsa onlar 
da O'nu dilleriyle , organlarıyla, gönülleriyle, sevgi ve iradeleriyle yönelecekleri 
yegane ilah ve mabud edinecek, her hal ü karda O'nu herkese tercih edecek
lerdir. Çünkü O, onları has kulları, dost ve ahbapları kılmış ve böylece onları 
başkalarına tercih etmiştir. 

Daha sonra Allah Teala, dinini Müslümanlar için çok kolaylaştırdığını, onlara 
olan sevgi, şefkat, merhamet ve yumuşaklığından dolayı bu konuda bir zorluk 
çıkarmadığını bildirmektedir. 

Peşi sıra onlara tevhid ehlinin llderi olan ataları İbrahlm'in dinine bağlanma
larını emretti . O dinin esasları, sadece Allah'a tapmak ve O' na saygı göstermek, 
O'nu sevmek, O' ndan korkmak ve her şeyi O' ndan ummak, yalnız O'na dayan
mak ve yönelmek, O'na güvenip teslim olmak, kısacası sadece O'na bağlanmak 
ve O'nun dışındakileri kalpten çıkarmak demektir. 

Daha sonra Allah Teala, daha yaratmadan Müslümanları övüp "Müslüman, 
Allah'a teslim olmuş kullar" diye isimlendirdiğini,  yarattıktan sonra da onlara 
gösterdiği özenden dolayı kadir ve kıymetlerini yüceltmek için aynı şekilde isim
lendirip övdüğünü bildirmiştir. 

Akabinden bunu, peygamberin onlara, onların da insanlara şahit olmaları 
için yaptığını belirtmiştir. Böylece peygamber Müslümanlara şahitlik eder, on
lar da Allah'ın delillerinin ortaya konulduğu ve insanların ileri sürebileceği bir 
bahanenin kalmadığı hususunda diğer ümmetlere şahitlik ederler. Müslüman-
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!arın yüceltilip övülmesi işte büyük hikmetler ihtiva eden bu iki önemli şahitlik 
hadisesinden dolayıdır. 

Velhasıl Müslümanlar Allah katında böyle yüce bir değere sahip oldukla
rı için herhangi bir konuda tamamıyla doğruya ulaşmaktan mahrum kalmala
rı imkansızdır. Bir hususta onların bir kısmının yanlış fetva vermesi, o hususta 
diğerlerinin de doğruya ulaşamayıp hakkı elde edememesi mümkün değildir. 
Mutlaka içlerinden biri doğruyu elde eder. Sadece Allah'tan yardım istenir! 1 93 

Allah Teala, Müslümanlara azabından layıkıyla sakınmalarını emrettiği gibi 
uğrunda da layıkıyla cihat etmelerini emretmiştir. Allah' ın  azabından layıkıyla sa
kınmak O'na itaat edip isyan etmemek, şükredip nankör olmamak ve O'nu anıp 
unutmamak olduğu gibi uğrunda layıkıyla cihat etmek de kalbi ,  dili ve tüm or
ganları Allah1a teslim etmek, onun yolunda kullanmak için nefse karşı mücadele 
vermekle olur. Böylece kul kendisine füt ve kendisiyle beraber değil, tamamıyla 
Allah'a füt ve O'nunla beraber olur. Ayrıca vaadini yalanlamak ve emrine kar
şı gelmek, yasaklarını çiğnemek suretiyle şeytanla da cihat eder. Çünkü şeytan 
insana kuruntular verir, onu aldatır, fakirlikle korkutur, ona hayasızlığı emreder, 
takvayı, hidayeti, iffeti, sabrı ve tüm ahlaki ilkeleri yasaklar. Kul onun vaatlerini 
yalanlamak ve emrine isyan etmek suretiyle onunla cihat eder. Onun nefsi ve 
şeytanla yaptığı bu cihattan büyük bir güç ve kuvvet doğar. Bu güç sayesinde, 
Allah kelimesi yücelsin diye dış dünyadaki Allah düşmanlarıyla da kalbi ,  dili, eli 
ve malıyla cihad eder. 

Ümmetin ilk alimlerinin cihad hakkındaki açıklamaları farklılık arz etmek
tedir. Bu konuda İbn Abbas şöyle demiştir: Cihat, Allah uğrunda tüm gayretin 
ortaya konulması ve hiçbir kınayıcının kınamasından çekinilmemesidir. 

Mukatil ise bu ayeti şöyle açıklamıştır: Allah için gerektiği gibi çalışınız ve 
O'na layıkıyla ibadet ediniz! 

Abdullah b. el-Mübarek de "Burada kastedilen nefis ile, arzu ve hevesler ile 
yapılan mücadeledir" demiştir. 

Güç yetirilemeyecek bir emri içermesi sebebiyle bu iki ayetin194 hükmünün 
yürürlükten kaldırıldığını zanneden kimseler isabetli bir görüş ileri sürmemiştir. 
Çünkü Allah' ın azabından layıkıyla sakınmak ve uğrunda gerektiği gibi cihad 
etmek, her kulun gücü nispetinde bunları yapması demektir. Bu, mükelleflerin 
güç, aciz, bilgi, cahillik gibi farklılık arz eden durumlarına göre değişir. Güçlü ve 

193 İ' lamü'l-Muvakkıin (IV/167-168) 
194 Biri tefsir edilmekte olan Hac 22/78, diğeri de Allah'ın azabından layıkıyla çekinilmesini 

emreden Al-i İmran 3/102 (Mütercimin notu) 
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bilgili bir kimseye göre Allah' tan layıkıyla sakınmak ve O'nun uğrunda gerektiği 
gibi cihad etmek başka bir şey; aciz, zayıf ve cahil bir kimseye göre ise çok daha 
başka b ir şeydir. Uğrunda gerektiği gibi cihad edilmesini emrettikten sonra "Sizi 
O seçti. Dinde size güçlük vermedi " buyurması bu bakımdan çok manidardır. 
Bu ifadede yer alan c..ı>- kelimesi, "güçlük, zorluk" demektir. Allah dinde güçlük 
çıkarmamıştır. Aksine onu, rızkı her canlıya teşmil etmesi gibi herkesi içine alacak 
şekilde geniş kılmıştır. Kulunu gücü nispetinde mükellef kılmış ve ona yeterince 
rızık vermiştir. Sorumluluğu da, rızkı da herkesi kapsayacak şekilde takdir etmiştir. 
Din konusunda kuluna hiçbir şekilde zorluk çıkarmamıştır. Nitekim Hz. Peygam
ber -sallallahu aleyhi vesellem- de bu konuda "Ben, müsamaha dini olan haniflikle 
gönderildim "195 buyurmuştur. Bu hadisteki "din" anlamındaki haniflik, saf bir 
tevhid ilkesi ve müsamahakar bir uygulama içerir. Allah Teala, dininde, rızık ver
mesinde, affında ve bağışlamasında kullarına son derece genişlik bahşetmiş, can 
tende olduğu müddetçe onlara tevbe etme imkanı tanımış, tevbe kapısını güneş 
batıdan doğup kıyamet kopana kadar hiç kapatmaksızın açık tutmuştur. Ayrıca 
tevbe etmek, sadaka vermek, iyilik yapmak ve musibete uğramak gibi kötülük
leri örtmeye veslle olacak keffaretler de var etmiştir. Dahası onlara yasakladığı 
her şeye mukabil yasakladığından daha faydalı , daha hoş, daha leziz ve helal 
alternatifler yaratmıştır. Böylece kul onlardan faydalanmak suretiyle harama 
ihtiyaç duymaz. Çünkü helal dairesi dar değil, oldukça geniştir. Kısacası Allah 
Teala, kullarını deneyeceği her zorluktan önce ve sonra bir kolaylık var etmiştir. 
Bir zorluk iki kolaylığa galip gelemez. Allah Teala' nın kullarına muamelesi böyle 
iken, O' nun onlara güç ve takat getiremeyecekleri şöyle dursun, zorlanacakları 
sorumluluklar yüklediği nasıl ileri sürülebilir?196 

Ayetteki � "din" kelimesi, ibarede var olduğu düşünülen bir fiilin nesnesi 
o�duğu için mansup (üstün)tur. Buna göre ayet-i kerime �1..r.! U.. ı_,... )IJ l�I 
"Ibrahfm 'in dinine uyun, ona bağlanın ! "  manasındadır. Daha önceki � ıJl�� j 
·�� J;- ;uı ''Allah (yolun) da da hakkıyla cihôd edin!" cümlesi karine olduğu için 
ı_,.,wı "uyun" fiili ibarede açıkça yer almamıştır. Buna Arap dilinde "övülen bir 
şeye bağlanmasını muhataba emretmek" anlamında iğra denilir. 

195 İbn Sa'd,  Tabakat ( l/192) Habib b. Sabit; Hatib, Tarih (VIl/209) Elbanl, bu hadisin zayıf 
olduğunu belirtmiştir. Bk. Gayetü'l-Meram (20) ,  rakam: (8) Ancak Ahmed b. Hanbel'in İbn 
Abbas'tan rivayet ettiği şu hadis yukarıdaki zayıf hadise ihtiyaç bırakmaz: "Hı. Peygamber'e 
-sallallahu aleyhi vesellem- 'Hangi din Allah katında daha sevimlidir?' diye sordular. Hz. 
Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- 'Müsamaha dfni olan haniflik' diye cevap verdi. Bk. 
Buhar!, el-Edebü'l-Müfred {I/385 ) ;  Taberani, el-mu'cemü'l-kebir (VIl/227) rakam: ( 1 1572) ,  
Ahmed b .  Hanbel, Zühd (289-310) ,  Buhar!, kitabü'l-İman, babu'd-din yüsr ( 1/1 16)  (Derle
yenin notu) 

1 96 Zadu'l-Mead ( l l l/8-9) 



Sure :  22 • Hac Suresi ·:· 109 ������������� 

Ancak �L "din" kelimesinin, pekiştirme amacıyla mansup olan masdarlar 
gibi olduğu da ileri sürülmüştür. Bu durumda onu mansup yapan yine daha 
önceki cümlenin kapsadığı fiildir. 

Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ashabına sabah ve akşam şöyle 
dua etmelerini emretmiştir: "İslam fıtratına, ihlas kelimesine, peygamberimiz 
Muhammed'in dinine, tevhide bağlı bir Müslüman olan ve asla müşriklerden 
olmayan atamız İbrahim 'in milletine uygun olarak sabahladık"197 

Allah Teala, Müslümanları, Kur'an' dan önce de Kur'an' da da Müslüman ola
rak isimlendirmiştir. Allah'ın onları "Müslüman" olarak isimlendirmesi, onların 
Müslüman olmalarından da varlık alemine gelmelerinden de öncedir. 198 

"Allah 'a güvenin. Mevlanız O'dur. O, ne iyi ve ne güzel mevla, ne iyi ve ne 
güzel yardımcıdır" ifadesi şu manadadır: Siz O'na bağlanırsanız O da sizi dost 
edinir, nefsinize ve şeytana karşı size yardım eder. O ikisi ,  kulun peşini bırakma
yan iki azılı düşmandır. Düşmanlıkları dış dünyadaki bir düşmanın düşmanlığın
dan daha zararlıdır. Böyle bir düşmana karşı Allah' ın yardımı çok önemli ve kul 
ona çok muhtaçtır. Bu düşmana karşı elde edeceği zafer, kulun Allah'a bağlanma 
derecesiyle orantılıdır. 199 

197 Ahmed b .  Hanbel ( I I l/407) ;  Darimi (11/202) rakam: (269 1 ) ;  Taberani, Dua (11/926) rakam: 
(294); Nesfü, Amelü'l-yevm ve' l-leyle ( 1 9) ;  İbni's-Sünnl, Amelü' l-yevm ve'l-leyle (22) ra
kam: (33) ; Nevevi, bu hadisin sağlam bir senetle rivayet edildiğini söylemiştir. Bk. el-Ezkar 
(68) (Derleyenin notu) Celaü'l-efham ( 154) 

198 Şifaü'l-Alil (28) 
199 Medaricü's-Salikin (1/1 79-180) 
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�v��ı:,_,�wı � ,11{,� .IıJ1 �ıjj 
Rahmôn ve Rahim Allah 'ın adı ile 
1 .  Müminler gerçekten felah bulmuşlardır. 
2. Onlar ki, namazlarında huşu içindedirler. 
3. Onlar boş şeylerden yüz çevirirler; 
4. Onlar zekatı eda ederler; 
5 .  Onlar ırzlarını korurlar: 
6. Eşlerine yahut sağ elleriyle sahip oldukları (cariyeleri)ne karşı 

müstesnô. Çünkü onlar bundan dolayı kınanmaz/ar. 
7. Artık her kim bundan başkasını isterse, işte onlar sınırı aşan kim

seler olurlar. 

Tefsiri: 

Allah Teala, kulunun kurtuluşunu iffetini korumasına bağlamıştır. İffetini ko
rumaksızın kulun kurtuluşuna imkan yoktur. 

Bu ayetler, üç hususu, iffetini korumayan kimsenin iflah olmaması, aksine 
kınanan ve aşırı giden kimseler içerisinde yer almasını ihtiva etmektedir. Yani o 
kimse, kurtuluşu kaçırdığı gibi aşırı gitmekle itham edilmeyi hak eder ve kınana
cak duruma düşer. Şehevi duygulara karşı direnmenin çile ve sıkıntısı bunların 
birine maruz kalmaktan bile kolaydır.200 

200 el-Cevabü' l-Kafı (227) 
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8. Onlar emanetlerine ve ahit/erine riayet ederler. 

9. Onlar namazlarını (gereğince) m uhafaza ederler. 

1 0. işte bu kimseler mirasçı/ardır; 

1 1 .  Firdevs'e mirasçı o/anlardır. Onlar orada ebedi kalıcıdır/ar. 

Tefsiri: 

Ayet-i kerimede yer alan ...r j� )ı "Firdevs" kelimesi, bir görüşe göre tüm 
Cennetlere, bir görüşe göre de en üstün ve en yüce Cennet' e verilen isimdir. 
Çünkü bu isme o, diğer Cennetlerden daha layık görülmüştür. 

"Firdevs" lügatte, "bahçe" manasına gelmektedir. Çoğulu J""':!.:ıl_r.ll 'tir. 

Ka'b,  onun "üzüm bahçesi" olduğunu, Leys " üzüm ve asmaları olan bahçe" 
olduğunu söylemiştir. Dahhak ise "ağaçlarla kaplı bir bahçe" olduğunu ileri sür
müştür. Müberrid bu görüşü tercih etmiş ve şunu eklemiştir: Araplar bu kelimeyi, 
"ağaçları sık olan, genellikle de üzüm yetişen bahçe" manasında kullanmakta
dırlar. Çoğulu J""':!.:ıl_}JI 'tir. Bu sebeple Şam'ın kapılarından birine ...,r..:ıl_}JI '":"'� 
"Bahçelerin kapısı" adı verilmiştir. Cerir' e ait olduğu ileri sürülen şöyle bir beyit 
rivayet edilir: 

"Yolculuk bizi yorunca kervandakilere şöyle dedim :  Yebrin ile Babu'l-Feradis 
arasındaki mesafe ne kadardır?"201 

Mücahid, "Firdevs" kelimesinin, Rumca "bahçe" manasına geldiğini ileri sür
müştür. Zeccac da bu görüşü tercih etmiş ve ilave etmiştir: Bu kelime Rumca' dır. 
Daha sonra Arapça'ya geçmiştir. Bahçelerde olabilecek her şeyi ihtiva eden 
bahçe, manasındadır. Nitekim Hassan b.  Sabit -radıyallahu anh- bir şiirinde şöyle 
demiştir: 

---- ----- --------
201 Bu beyit, derlemede ��ı).iı .__,ı;i � ı_; .:i.:.; � "Ebvabu' l-ferad1s' in kapıları arasındaki mesafe 

ne çok'" şeklinde idi. Ancak müellifin de belirttiği gibi Şam'daki kapının adı Ebvabü'l
ferad1s değil , Babu' l-ferad1s'tir. Bu sebeple beyti yukarıda şairin divanında yer aldığı şekliyle 
yazdık. '-""' Sa'd oğullarının ikamet ettiği yerlerden biridir. Bk. Cerir, Divan, Beyrut: Daru 
Sadır, 1960, s. 250. (Mütercimin notu) 
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"Tevhit ehline Allah'ın mükafatı, içinde ebedi yaşanacak olan (ve tüm bahçe 
türlerinin özelliklerini taşıyan) Firdevs bahçeleridir. " 202 

12. Anda/sun ki Biz (ilk) insanı süzülmüş bir çamurdan yarattık. 
13. Sonra onu, sağlam bir karargahta yerleşen bir nutfe kıldık. 
14. Sonra o nutfeyi alaka kıldık. Sonra o alakayı bir parça et ve o 

bir parça eti kemik yaptık; kemiğe de et giydirdik. Sonra onu bambaşka 
bir h ilkat olarak var ettik. Yaratanların en güzeli olan Allah 'ın şanı ne 
yücedir! 

1 5. Bundan sonra siz, şüphesiz öleceksin izdir. 
1 6. Sonra da şüphesiz ki sizler, Kıyamet gününde elbette diriltilecek

sin iz. 

Tefsiri : 

Allah Teala, bu ayetlerde Adem oğlunun meni olduğu, hatta toprak ve su 
olduğu zamanlardan kıyamet gününde diriltilmesine kadar geçirdiği tüm safha
ları zikretmiştir. İnsanın yaratılışının ilk mertebesi süzülmüş bir çamurdur. Daha 
sonra Cenab-ı Hak onu hor görülen bir sudan süzülmüş bir öz (sülale) kılmıştır, 
ki bu bedenin tüm cüzlerinden çıkan nufe (meni)dir. O, 40 gün bu şekilde kalır. 
Peşinden Allah Teala onu alaka haline getirir. Alaka, kandan oluşan siyah bir 
parçadır. İnsan 40 gün de alaka halinde kalır. Daha sonra Allah onu mudğaya 
çevirir. Mudğa, bir et parçasıdır. Bu merhale de 40 gün sürer. İnsanın organları, 
slireti, şekli ve şemaili bu safhada belirlenir.203 

202 Hadi'l-ervah (88-89) Derlemede beyitteki J..>. _,.. "tevhid ehli" kelimesi ..ıJ.>... "ebedileştirilmiş 
olan kişi" şeklindedir. Ancak Lisanü'l-Arab ve Tacu' l-ArCıs'ta yukarıdaki gibi geçmektedir. 
Manaya daha uygun olduğu için bunu tercih ettik. Beyti şairin di\lanının ulaşabildiğimiz hiç
bir nüshasında bulamadık. Beyit için bk. İbn Manzur, Lisanü' l-Arab, frds md. (Mütercimin 
notu) 

203 Tuhfetü'l-MevdCıd (213) 
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1 7. Anda/sun ki, sizin üstünüzde yedi yol (gök) yarattık. Biz yarat
maktan gafil değiliz. 

18. Gökten (belli) bir miktarda su indirdik ve o suyu yerde durdur
duk. Gerçekten Bizim onu gidermeye de gücümüz yeter. 

1 9. O su ile sizin için hurma ve üzümden bağlar, bahçeler var ettik; 
onlarda sizin için çok (çeşitli) meyveler vardır ve onlardan yersiniz de. 

20. Ve TCır-u Sina 'dan çıkan, yağ veren ve yiyenlere katık olan bir 
ağaç da (var ettik) .  

21 . Sizin için davarlarda gerçekten bir ibret vardır. Onların karın
larında olandan size içiririz. Sizin için onlarda çok faydalar da vardır; 
onların etinden yersiniz de. 

22. Bir de hem onların üzerinde hem de gemilerin üzerinde taşınır
sın ız. 

23. Anda/sun ki Nuh 'u kavmine gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim, 
Allah 'a ibadet edin. Sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. Hiç korkmaz 
mısın ız?" 

24. Kavminden kafir olan ileri gelenler dediler ki: "Bu, ancak sizin 
gibi bir beşerdir. O size karşı üstünlük sağlamak istiyor. Allah dileseydi 
elbette melekler indirirdi. Önce gelen atalarımızdan böyle bir şey işit
medik. 

25. "O ancak deliliği olan bir adamdır. O halde bir zamana kadar 
on u bekleyin. " 

26. "Ya Rab, beni yalanladıkları için intikamımı  al" dedi. 
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27. Biz de ona şunu vahyettik: "Vahyimizle ve gözetimimiz altında 
bir gemi yap. Emrimiz geldiğinde ve tandır kaynayıp taşınca o gemiye 
her hayvandan çifter çifter ve -aralarından aleyhlerine (azab) söz (ü) 
geçmiş olanların dışında kalan- aile halkını götür. Zulmedenler hakkında 
da Bana bir şey söyleme! Çünkü onlar suda boğulacaklardır. 

28. Sen ve beraberinde bulunan m ü 'minler gemiye bindiğin izde de 
de ki: 'Bizi zalimler topluluğundan kurtaran A/lah 'a hamda/sun. ' 

29. "Ve de ki: Rabbim, beni mübarek bir yere indir. Sen indirenlerin 
en hayırlısısın. " 

30. Bunda gerçekten ayetler vardır. Biz elbette deneyen/eriz. 
31 . Bunlardan sonra başka bir nesil var ettik. 
32. Aralarında: "A/lah'a ibadet edin, O'ndan başka ilahınız yoktur. 

Acaba korkmaz m ısın ız?" diyen kendilerinden bir rasCıl gönderdik. 
33. Onun kavminden kafir olan, ahirete kavuşmayı yalanlayan ve 

dünya hayatında kendilerine refah ve nimet verdiğimiz ileri gelenler 
dedi ki: "Bu ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediğinizden yer ve sizin 
içtiğin izden içer. 

34. "Eğer kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz elbette ziyan eden
lerden olursunuz. 

35. ''Acaba siz, ölüp toprak ve kemik olduktan sonra muhakkak çı
kartılacaksınız diye sizi tehdit mi ediyor? 

36. "Tehdit olunduğunuz o şey; uzaktan da uzaktır. 
37. "O (hayat) ancak bu dünya hayatımızdır. (Kimimiz) ölürüz, (ki

mimiz) diriliriz. Yoksa biz tekrar diriltilecek değiliz. 
38. "Bu, ancak Allah 'a karşı yalan düzüp iftira eden bir adamdır. Biz 

ona inanmayız. " 
39. (Peygamberleri) dedi ki: "Rabbim, beni yalanladıkları için bana 

yardım et! " 
40. Buyurdu ki: ''Az zaman sonra elbette pişman olacaklardır. " 
41 . (Azab) çığlık(ı) onları hak ile aldı; Biz de onları süprüntü (gibi) 

yaptık. Zulmeden topluluklara (rahmetten) uzak kalmak vardır. 
42. Sonra, onların ardından başka nesiller var ettik. 
43. Her ümmet, ne ecelini öne getirebilir ne de kendileri geriye ka

labilirler. 
44. Sonra peygamberlerimizi birbiri ardınca gönderdik. Her bir üm

mete peygamberleri geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları birbirinin 
arkasına (helak edip) kattık ve onları ibret (için anlatılan) hikayeler kıl
dık. Iman etmeyen bir kavim artık (rahmetten) uzak dursun. 
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45. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimiz (mucizeleremiz) le 
ve apaçık belge(/erimiz) ile gönderdik; 

46. Firavuna ve ileri gelenlerine. Ama onlar büyüklük tasladılar. Za
ten onlar kendilerini üstün sayan bir topluluktu. 

47. Onun için dediler ki: "Kavimleri bize kulluk etmekte iken bizim 
gibi iki insana mı iman edeceğiz?"  

48. Bu sebeble onları yalanladılar ve  sonunda helak edilenlerden 
oldular. 

49. Anda/sun Biz h idayet bulurlar diye Musa 'ya Kitabı verdik. 
50. Ve Biz İsa 'yı da anasını da bir(er) ayet (mucize) kıldık ve onları 

yüksek ve akarsuyu olan rahat bir yerde barındırdık. 
51 . Ey peygamberler! Temiz (helal) olan şeylerden yeyin ve salih 

amel işleyin. Çünkü şüphe yok ki Ben, yaptıklarınızı çok iyi bilenim. 
52. Ve gerçekten sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin 

Rabbinizim. O halde yalnız Benden korkun.  
53. Ama insanlar (din) işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Her 

güruh (hak üzere olduğunu sanarak) ellerinde bulunandan memnundur. 
54. Şimdi sen onları bir süreye kadar gaflet ve bilgisizlikleri içinde 

bırak. 
55. Zannederler mi ki Biz kendilerine mal ve oğullar vermekle, 
56. İyilikleri kendilerine çabucak ulaştırıyoruz? Hayır, onlar farkında 

değiller. 

Tefsiri : 

Allah Teala, işlerini aralarında parça parça bölüp sonra da her biri bağlan
mış oldukları şeyle memnun olarak birbirlerinden ayrılan ve gruplaşan kimseleri 
kınamaktadır. 

Bu ayet-i kerimede zikredilen _;j.ıı "kitaplar" , insanların, Allah'ın kitabından ve 
peygamberi ile gönderdiği esaslardan yüz çevirmelerine sebep olan kitaplardır. 

Allah Teala, peygamberlerine ve ümmetlerine temiz yiyecekler yemeleri
ni, iyi işler yapmalarını, sadece O'na ibadet ve itaat etmelerini,  dinde ayrılığa 
düşmemelerini emretmiştir. Peygamberler ve onlara tabi olanlar Allah'ın emrine 
uygun ve rahmetine layık bir şekilde yaşamışlar, ancak daha sonra gelen ne
siller işlerini parça parça edip gruplara ayrılmışlar, her grup bağlandığı ilkelerle 
memnun hale gelmiştir. Bu ayetleri düşünüp onları hadiselerle mukayese eden 
kimselere işin iç yüzü belli olur ve o kişi kendisinin hangi gruptan olduğunu bilir. 
Yardım istenecek olan yalnızca Allah 'tır.204 

204 İ ' \amü'l-muvakkıin ( I I/224) 
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57. Şüphe yok ki  Rabblerinden korkuları sebebiyle titreyenler, 
58. Rabblerinin ayetlerine iman edenler, 
59. Rabblerine ortak koşmayanlar, 
60. Verdiklerini verirlerken Rabblerinin huzuruna dönecekler diye 

kalbleri ürperenler, 
61 . İşte bunlar hayırlarda yarışırlar. Onlar bu işlerde ellerin i  çabuk 

tutanlardır. 
62. Kimseye gücünden fazlasın ı  da teklif etmeyiz. Nezdimizde hak ile 

konuşan bir kitab vardır. Onlara zulmedilmez 
63. Bilakis onların (kafirlerin) kalpleri bundan (Kur'ôn'dan) haber

sizdir. Onların bundan başka bizzat işledikleri (çokça kötü) amelleri de 
vardır. 

64. Nihayet onların refah içinde olanların ı  azab ile aldığımızda, he
men feryadı basıverirler. 

65. (Onlara denir ki): "Bugün feryat etmeyin. Çünkü tarafımızdan 
size yardım olunmaz. 

66. "Ayet/erim size okunuyordu da topuklarınızın üstünde gerisin 
geri dönüyordunuz; 
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67. "Onu ileri sürerek büyüklük tas/ıyordunuz; geceleyin onun 
(Kur' ôn) hakkında hezeyanlar ederdiniz. " 

68. Onlar söyleneni düşünmediler m i? Yoksa bunlara, önce gelip 
geçen atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? 

69. Yahut onlar peygamberlerin i  tanımıyorlardı da bunun için mi 
şimdi onu inkar ediyorlar? 

70. Yoksa: "Onda delilik vardır" mı diyorlar? Bilakis o kendilerine 
hakkı getirmiştir. Hôlbuki onların çoğunluğu haktan hoşlanmazlar. 

71 . Eğer hak hevôlarına uysaydı göklerle yer ve içlerinde olanlar 
fesôda uğrardı. Hayır, Biz onlara zikirlerini verdik. Onlar ise kendi zikir
lerinden yüz çeviricidirler. 

Tefsiri : 

Allah Teala, bu ayetlerde Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- hayatına, 
çağırdığı ve getirdiği prensiplere dikkat çekerek onun peygamberliğini ispatla
maktadır. Bu itibarla , muhatapları sözü ve o sözü söyleyen Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- halini düşünmeye çağırmaktadır. 

Bir sözün yalan ve uydurma olduğu bazen b izzat o sözün kendisinden, yalan 
olduğunu gösteren alametlerden, çelişkili ve tutarsız oluşundan anlaşılır. Öyle ki, 
yalan onun tüm safhalarında, içinde ve dışında ortaya çıkar. 

Sözün yalan olduğu bazen de onu söyleyen kişinin halinden anlaşılır. Yalan, 
günah ve hile ile bilinen birinin sözü de davranışlarına göre olur. O kişinin sözü 
de fiili de, ahlaksızlık, h ıyanet, yalan ve günahtan uzak doğru sözlü ve iyi bir kim
senin sözü ve fiili gibi olmaz. Aksine onun kalbi,  niyetine, sözü ve davranışı hep 
birbirine benzer. Nitekim berikinin de kalbi, sözü, davranışı ve niyeti birbiriyle 
uyumlu olur. Bu sebeple Allah Teala muhatapları sözü ve o sözü söyleyen Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- hayatını ve tavırlarını düşünmeye çağırıyor. 
Düşündükl�rinde hakikat ve Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- getirdiği 
prensiplerin en y. iksek mertebede bir gerçek olduğu ortaya çıkacaktır.205 

Allah Teala, hakkın kulların arzu ve heveslerine tabi olması, yani Allah' ın 
dininin ve kurallarının onh.rın arzularına göre gelmesi durumunda göklerin ,  ye
rin ve onlarda bulunanların bozulup gideceğini bildirmektedir. 

Allah' ın fiillerindeki illet ve hikmetleri kabul etmeyenler, din ve şeriatın kulla
rının arzu ve heveslerine göre gelmesini caiz görmektedirler. Çünkü oılar, dinen 
sabit olan hususlarla arzu ve heveslerin arasında -ilkini Allah' ın emretmiş ol
ması haricinde - hiçbir fark görmezler. Şu halde onlara gore arzu ve hevesler 
din olarak emredilmiş olsaydı ibadet ve din haline gelecekti ! Halbuki bu düşün-

205 es-Savfüku'l-Mürsele (fJ/,,69-4 70) 
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ce, Kur'an'a açıkça aykırıdır. Kaldı ki hakkın onların arzu ve heveslerine uyması 
mümkün değildir. Çünkü onların arzu ve hevesleri nice çirkinlikler içermektedir. 
Eğer şeriat onları emretse ulvisi , süfltsi ve içindekilerle birlikte tüm kainat fesada 
uğrardı .  Zira fesat, Allah' ın belirlediği ve emrettiği hususlara aykırı olan işlerin 
çirkinliğinden ve bunun ulvisi ve süfüsi ile kainatın faydasına uygun olmama
sından kaynaklanmaktadır. Kainatın harap olması ve fesada uğramasını, arzu 
ve heveslere uymak hazırlamaktadır. Allah' ın üstün ilmi, hikmeti, rahmeti ve ya
ratıcılığı onları din olarak düzenlemekten uzaktır. Arzu ve heveslere uygun veya 
aykırı olmasını ayırmaksızın dinen emredilen her şeyle kulluk edilebileceğini ileri 
süren, böylece Allah'ın emirlerindeki sebep ve hikmetleri önemsemeyenlerin gö
rüşlerinden de uzaktır.206 

206 Miftahu dari's-seade (338) 
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72. Yoksa sen onlardan ücret mi istersin? Rabbin in verdiği rızık daha 
hayırlıdır. Ve O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. 

73. Sen onları şüphesiz ki dosdoğru yola dôvet edersin. 
74. Muhakkak ki ahirete iman etmeyenler, doğru yoldan sapanlar

dır. 
75. Eğer Biz onlara merhamet edip içinde bulundukları sıkıntılarını kal

dırsak, onlar yine de azgınlıkları içinde şaşkın kalmaya devam ederler. 
76. Anda/sun ki onları azab ile aldığımız halde yine de Rabblerine 

itaatle boyun eğmediler, yalvarıp yakarmadı/ar. 
77. Nihayet üzer/erine şiddetli bir azab kapısı açtığımızda o zaman 

azabın içinde şaşkın ve ümitsiz kalıverir/er. 
78. Size kulak, göz ve kalpler yaratan O'dur. Ne az şükredersiniz! 
79. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan O'dur. Yalnız O'nun huzurunda 

toplanacaksınız. 
80. Dirilten ve öldüren O'dur. Gece ve gündüzün değişmesi O'nun 

emriyledir. Ak/etmez misiniz? 
81 . Aksine bunlar da öncekilerin dedikleri gibi dediler. 
82. Dediler ki: "Ölüp toprak ve kemik olduğumuz zaman gerçekten 

biz tekrar diriltilecek miyiz? 
83. "Biz ve babalarımız bundan önce bunun ile - andolsun ki - tehdit 

olunmuş idik. Bu, ancak öncekilerin efsane ve yalanlarıdır. "  
84. De ki: "Yer ve ondaki/er kimindir? Eğer biliyorsanız (söyleyin) . "  
85. Onlar: " Allah 'ındır" diyeceklerdir. Sen de ki: "O halde siz, iyice 

düşünüp ibret almaz m ısınız?" 
86. De ki: "Yedi göğün ve büyük Arşın Rabbi kimdir?" 
87. "Allah 'ındır" diyeceklerdir. De ki: "O halde korkmaz m ısın ız?" 
88. De ki: "Herşeyin hakimiyeti elinde bulunan, himaye eden, fa

kat kendisine karşı kimsenin himaye altına alınmasına imkan tanımayan 
kimdir? Evet, biliyorsanız (cevabını verin) . "  

89. Onlar: " Allah 'ındır" diyeceklerdir. De ki: "Öyle ise nasıl olur da 
aldanıyorsunuz?"  

90. Hayır, Biz onlara hakkı getirdik. Onlar ise muhakkak yalancıdır
lar. 

91 . Allah hiçbir evlat edinmedi. Onunla birlikte herhangi bir ilah 
da yoktur. Eğer olsaydı, bu takdirde her bir ilah yarattığın ı  alır, elbette 
kimisi kimisine üstünlük sağlardı. Allah onların niteleyegeldiklerinden 
münezzehtir. 
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Tefsiri: 

Böyle parlak bir delllin bu açık ve veciz kelimelerle ifade edilmesi son de
rece dikkat çekicidir. Evet! Tapılmaya layık olan gerçek ilah, yaratan,  dilediğini 
yapan, kullarına fayda verebilen, onlara gelebilecek zararları engelleyebilen bir 
varlık olmalıdır! Eğer Allah Teala ile birlikte -haşa - başka bir ilah olsaydı onun 
da yarattığı mahluklar ve yaptığı işler olur, kendisiyle birlikte başka bir ilahın 
olmasından hoşnut olmazdı. Aksine onu yok edip ilahlığı tekeline almaya güç 
yetirebilse bunu yapmaktan da geri kalmazdı .  Eğer diğerine galip gelip onu yok 
etmeye güç yetiremezse - dünya hükümdarlarının hükümranlık alanlarıyla bir
birlerinden ayrılmaları gibi - kendi yarattıklarını alıp ayrılırdı. 

Demek ki -haşa - birden fazla ilah olması durumunda şu üç durumdan biri 
söz konusu olurdu : 

1 .  Her ilahın yarattıklarını ve hükümranlığını alıp diğerlerinden ayrılması 

2 .  Birinin diğerlerine galip gelmesi 

3. Hepsinin tek bir ilahın hükümranlığı altında bulunması ve onun diğerleri 
hakkında istediğini yapıp onların ona boyun eğmesi. Bu durumda diğerlerine 
hükmedip onlara boyun eğmeyen gerçek ilahtır. Onun dışındakiler ise onun zelil 
ve aciz kullarıdır. 

Ulvisi ve süflisi ile tüm kainatın düzenli ve ahenk içinde çalışması, şaşmaz, 
bozulmaz ve sağlam bir kanuna uyarak akıp gitmesi onu yönetenin tek ve ortak
sız olduğunun en açık delilidir. Nitekim temanu' delili de207 kainatın yaratıcısının 

207 Temanu' delili, kainatın iki yaratıcısı olmasının imkansızlığını ispatlar. Yukarıda sıralanan üç 
şıkta da bu delilden yararlanılmıştır. Anlaşılması için daha açık ve formüle edilmiş şeklini 
şöyle özetleyebiliriz: 
Kainatın iki yaratıcısı olsaydı iradeleri birbiriyle çelişebilir, mesela biri bir cismi hareket et
tirmek diğeri durdurmak, biri bir canlıyı öldürmek diğeri yaşatmak isteyebilirdi .  Bu durum
da üç ihtimal söz konusu olurdu: Ya ikisinin de isteği olur, yahut ikisinin de isteği olmaz 
veyahut da sadece birinin isteği olurdu. 
Birinci ihtimal imkansızdır. Çünkü bir cism i.n aynı zamanda hem hareket etmesini hem de 
durmasını, bir canlının aynı zamanda hem ölmesini hem de yaşamasını gerektirir. Bu ise 
mümkün değildir. 
ikinci ihtimal de imkansızdır. Çünkü bir cismin aynı zaman diliminde hareket halinde de 
durma halinde de bulunmamasını, bir canlının aynı zaman diliminde ölü de diri de olma
masını gerektirmektedir. Bu ise mümkün değildir. Çünkü aynı zaman diliminde bir cisim ya 
hareket halindedir veya durmaktadır, bir canlı ya ölüdür ya da diridir. Bu örneklerde söz 
konusu olabilecek üçüncü bir şık yoktur. Ayrıca bu ihtimalde her iki ilahın da dileğini yerine 
getirmekten aciz olduğu ortaya çıkmaktadır. Aciz olan bir varlık ise ilah olamaz. 
Üçüncü ihtimalde ise her ikisinin de ilah olması aklen kabul edilemez. Aksine dileği yerine 
gelen gerçek ilahdır. Diğeri ise acizdir. Aciz olan ise ilah olamaz. Böylece yaratıcının tek 
olduğu, birden fazla yaratıcı olmasının imkansızlığı aklen ortaya çıkmış olur. Bk. Şerhu't
Tahaviyyeti's-Selefiyye, { 1/53 ) (Mütercimin notu) 
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tek olduğunu ve ondan başka bir yaratıcı olmadığını göstermektedir. Temanu' 
delili yaratma ve işleyişte geçerli olduğu gibi ibadet ve kullukta da geçerlidir. 
Kainatın iki ayrı ve birbirine rakip yaratıcısının olması nasıl mümkün değilse , 
tapılmaya layık iki ayrı ilahın düşünülmesi de mümkün değildir208 

92. O, gizliyi de açığı da bilendir. Ortak koşmalarından yücedir, O. 
93. De ki: "Rabbim, eğer onların tehdit olundukları şeyi bana göste

receksen; 
94. "Rabbim, o halde beni o zalimler topluluğu arasında kılma!" 
95. Biz onları tehdit edegeldiğimizi (azabı) sana göstermeye elbette 

güç yetiren/eriz. 
96. Sen kötülügü en güzel olan ile sav. Biz onların (seni) ne ile n ite

lendirmekte oldukların ı  çok iyi biliyoruz. 
97. Ve de ki: "Rabbim, şeytanların vesveselerinden, kışkırtmaların

dan Sana sığınırım. 
98. "Rabbim, yanımda hazır olmalarından da Sana sığın ırım. " 

Tefsiri: 

Ayet-i kerimede geçen olj.o..,0, "hemezat" , oi_r>-J 'ın ö _r>-J kelimesinin çoğulu ol
ması gibi ö? kelimesinin çoğuludur. � kelimesinin asıl manası "itmek" tir. Ebu 
Ubeyd el-Kasım b. Sellam (ö. 223 ) ,  Kisfü'nin (ö. 189) şöyle dediğini aktarmıştır: 
Araplar, birini veya bir şeyi ittiklerinde .:, r.JJ> derler . .:ı � ,..,; fil ,...; j.J fiilleri de aynı 
manadadır. 

Ancak aslı araştırılırsa, _;.....ıtı fiilinin manasınını.rJ:> "yaralamak" gibi delerek 
itmek olduğu anlaşılır. Bu ise özel bir itiş şeklidir. Ayette yer alan şeytanların 
hemezatı ise ,  "kalbe vesvese vermek" anlamındadır. Nitekim İbn Abbas ve 
Hasan-ı Basri, şeytanların hemezatının, insanlara verdikleri vesvese ve dürtüler 
olduğunu söylemişlerdir. 

208 es-Savaiku'l-Mürsele (ll/463-464) 
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Bununla birlikte şeytanların hemezatının üflemeleri ve üfürmeleri olduğu da 
ileri sürülmüştür. Bu Mücahid' in görüşüdür. 

Bir başka görüşe göre ise, şeytanların hemezatı, cinnete benzeyen bir ölümle 
insanları boğup öldürmeleridir. 

Ancak h adlsin209 ifadelerinden ilk bakışta anlaşılan mana, hemezatın üfleme 
ve üfürmeden başka bir şey olduğunu göstermektedir. 

Şöyle söylemek en iyisidir: Hemezat kelimesi mutlak olarak zikredilirse şey
tanların insana verebilecekleri tüm zararları içine alır. Ancak GA.; . ;>U!J "üfleme ve 
üfürme" kelimeleriyle birlikte zikredilirse şeytanların insana vereblreceği özel bir 
zararı ifade eder. 

"Onların yan ımda bulunmalarından Sana sığınırım " ayetine alimler farklı 
manalar vermiştir. Bu alimleri ve verdikleri manaları şöyle sıralayabiliriz: 

İbn Zeyd: Bütün işlerimde yanımda bulunmalarından Sana sığınırım! 
Kelb!: Kur'an okurken yanımda bulunmalarından Sana sığınırım! 
İkrime: Ölüm anında yanımda bulunmalarından Sana sığınırım! 

Allah Teala, Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- şeytanların vesvese 
vermelerinin şerrinden de onların yanında ve yöresinde bulunmasının şerrinden 
de kendisine sığınmasını emretmiştir. Dolayısıyla buradaki Allah'a sığınma, şey
tanların ,  O'na dokunmamalarını da yakın olmamalarını da içerir. Çünkü daha 
önce şu ayet yer almaktadır: "Fakat onlar ne yaparlarsa yapsınlar, sen yine de 
kötülüğü en iyi tarzda sav. Biz onların, senin hakkındaki asılsız iddialarını pek iyi 
biliriz"210 Demek ki Cenab-ı Hak, insan şeytanlarının şerrinden yaptıkları kötü
lükleri en güzel şekilde savmak sliretiyle, cin şeytanlarının şerrini de kendisine 
sığınmak suretiyle savmayı emretmiştir.2 1 1 

.,. � , -t.4-; w �  'ı: �i T �ı A: cı. cı. }.. 0 • . · ı .::... JLi..:..> _;.Jı �.i>-i �� ı� ı � --- , u- ı..r "' r - Y':>:: .J ; J ı ! � 
... J , ... " - "' J -... ., ... :; l. � _,,. J • A.. \ • , }.. 0 � - ., · JI · · • ' · • \" � - t : l • \j - ' � I : '. \  "::}.S .::_s -· "' r � vY- � c._J.r. � .)) �J � Y' - '1!"' . .r 

99. Onların her birine ölüm geldiğinde: "Rı bbim, beni döndürün!" 
der. 

1 00. "Belki geride bıraktıklarımla salih amel işlerim. "  Asla! Bu, onun 
söylemiş olduğu bir sözden ibarettir. Onların önünde de diriltilecekleri 
güne kadar bir (kabir) berzah(ı) vardır. 

209 Nah! suresinde (I I/56) 'nın dipnotuna bk. (Derleyenin notu) 
210  Mü'minun 23/96 
2 1 1  İğasetü' l-Lehfan (1/95-96) 
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Tefsiri : 

Bu, itibar edilmeyecek bir söz ve kabul edilmeyecek bir istektir. 
Allah Teala'nın, ölüm anında mühlet isteyen ki§iden naklettiği bu ifadeler 

çok dikkat çekicidir. Öncelikle Allah'a �.J "Rabbim!"  diye seslenerek yardım is
temi§tir. Daha sonra Allah' ın nezaretind'e canını almakla görevli meleklere döne
rek "Ne olur beni dünyaya geri gönderin!" demi§tir. Pe§inden geri gönderilme 
isteğinin gerekçesini açıklamı§tır. Gerekçesi, dünyada bıraktığı mal, makam, güç, 
kuwet ve benzeri ile faydalı i§ler yapma isteğidir. Ancak ona §öyle denilir: Hayır! 
Senin için dünyaya geri dönü§ yolu yoktur! Çünkü vaktiyle öğüt alacak ki§inin 
öğüt alacağı kadar ömür sürdün.  

Normalde yardım isteyen ki§iye Allah rahmet ve keremiyle kar§ılık verir ve 
kaçırmı§ olduğu imkanları telafi etmesi için ona fırsat tanır. Ancak Allah Teala, bu 
ki§inin geri dönü§ isteğinin hiçbir hakikati olmayan bo§ bir söz olduğunu, çünkü 
- o ki§inin isteği kabul edilse bile - karakter ve tabiatının faydalı i§ yapmaya uy
gun olmadığını belirtmektedir. Bu söylediği ise, sadece diline doladığı bir sözden 
ibarettir. Eğer dünyaya geri gönderilse yasaklanmı§ olduğu i§leri yine yapmaya 
ba§layacaktır. O yalancı biridir. Allah Teala, hükmedenlerin en iyi hükmedenidir. 
O, kudreti, ilmi ve övgüye layık özellikleriyle o ki§inin isteğini uygun bulmamak
tadır. Çünkü bu istekte bir fayda yoktur. O ki§i geri gönderilse bile önceki haline 
geri dönecektir.2 12 
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212 Uddetü's-Sabirln ( 1 84-185) 
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1 O1 .  Sur' a üfürüldüğü, o günde aralarında akrabalık bağı olmaya
caktır. Birbirlerine soru da sormazlar. 

1 02. Kimlerin tartıları ağır gelirse, işte onlar felah bulanların ta ken
dileridir. 

1 03. Kimlerin de tartıları hafif gelirse, işte onlar kendilerine zarar 
verenlerdir; Cehennem 'de ebedi kalıcıdırlar. 

1 04. Yüzlerin i ateş yalar onların; orada dudakları (aşırı sıcaktan) ge
rileceğinden dişleri sırıtıp kalacaktır. 

105. (Onlara denilir ki): "Ayet/erim size okunmuyor muydu? Ve siz 
onları yalanlamıyor muydunuz?" 

106. "Rabbimiz, bedbahtlığımız bize galip geldi. Biz, doğru yoldan 
sapmış bir topluluk idik" dediler. 

107. "Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer bundan sonra bir daha dö
nersek, şüphesiz biz zalim kimseleriz. " 

1 08. Buyuracak ki: "Yıkılın içeris ine! Bana da söz söylemeyin!" 
1 09. Gerçek şu ki; kullarımdan: "Rabbimiz iman ettik. Bize mağfiret 

ve rahmet buyur! Sen rahmet edenlerin hayırlısısın" diyen bir topluluk 
vardı. 

1 1 0. Sizse onları alaya aldın ız. Nihayet onlar da size Beni anmanızı 
unutturdu. Siz onlara gülüp geçiyordunuz. 

1 1 1 .  İşte onlar sabrettiklerine karşılık, bugün Ben de gerçekten onları 
mükôfatlandırdım .  Onlar kurtuluşa erenlerdir. 

1 12. "Siz yeryüzünde kaç yıl kaldınız?" diyecek. 
1 13. Onlar: "Bir gün yahut bir günün bir bölümü kadar eğlendik. 

Haydi sayanlara sor" diyecekler. 
1 14. Buyurdu ki: "Siz ancak az bir süre eğlendiniz. Eğer gerçekten 

bilmiş olsaydın ız! 
1 1 5. 'Acaba siz, Bizim sizi boşuna yarattığımızı ve sizin Bize gerçek

ten döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz?" 
1 1 6. Melik ve Hakk olan Allah 'ın şanı yücedir! O'ndan başka hiçbir 

ilah yoktur. Şanı yüce Arş'ın Rabbi O'dur. 
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Tefsiri : 

Allah Teala, insanları amaçsız yaratmaktan münezzeh ve uzak olduğu
nu belirtmiştir. Nitekim O, ortağı ,  çocuğu ve eşi olmaktan, uyuklama, uyuma, 
yorulma, ihtiyaç içinde olma, gökleri ve yeri muhafaza etmekte zorlanma gibi 
kusurlardan ve - kainattaki cüz'i meseleleri veya ondaki bir kısım şeyleri bile
meyeceğini ileri süren müşriklerin zannettiği üzere - izni olmaksızın huzurunda 
şefaat edilmesinden münezzeh olduğunu da belirtmiştir. Her türlü noksandan 
uzak olan kemali, isim ve sıfatlarının gereği olan mükemmeliyeti bütün bunlar
dan nasıl münezzehse kullarını amaçsız yaratmaktan da münezzehtir. Hayır! On
ları başıboş bırakmamış, emir ve yasaklarla mükellef tutmuştur! Öldükten sonra 
yeniden dirilterek huzuruna getirecek, iyilik edenleri mükafatlandıracak, kötülük 
edenleri cezalandıracak, böylece içlerinde batıla uyan kimseler yalancı oldukla
rını anlayacak, peygamberlerinin ve peygamberlerini izleyen kimselerin doğruya 
ve hakka daha layık olduklarını onlara gösterecektir. Bu gerçeği inkar edenler 
O'nun yaratıcılığını, tapmaya layık olduğunu ve hakimiyetini inkar etmiş olur. 
Bu da, O'nu inkar etmekle eşdeğerdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de nakledilen bir 
kıssada mümin bir kişi, ahireti inkar eden ve bu konuda kendisiyle tartışan ar
kadaşına şöyle demektedir: "Ne o, dedi, yoksa sen, senin aslını topraktan, sonra 
da bir damla meniden yaratan, bi/ahire de seni böyle tam mükemmel bir insan 
olarak yaratan Rabbini mi inkar ediyorsun yoksa?"213 

Allah Teala, kullarını abes yaratmamıştır. Yani onlar, hiçbir amaç güdülme
den yaratılan, emir ve yasaklara muhatap olmayan, yaptıklarına göre mükafat 
ve ceza görmeyecek sorumsuz varlıklar değildir. 

Amaçsızlık, hoş bir şey değildir. Allah Teala, bunun çirkinliğinin akıl ve fıtrat
ta da olduğuna dikkat çekmektedir. Bu sebeple Allah'a  amaçsızlık nispet etmele
rini yadırgayarak bu konuda akıl ve yaratılışlarına müracaat etmelerini istemiş
tir. Çünkü düşünseler amaçsızlığın Allah'a  yaraşmadığını anlayabilirler. O'nun, 
mahlukatını emir ve yasaklara muhatap kılarak yaptıklarına göre karşılıklarını 
vermeyip başı boş bırakmasının uygun olmadığını bilebilirler. 

Bütün bunlar, emir, yasak ve karşılığın gerekliliğinin akıl ve yaratılışta var 
olduğunu göstermektedir. Allah' ın bunu eksik bırakacağını düşünen kimse 
O'nunla ve O'nun güzel isimleri ve yüce sıfatlarıyla bağdaşmayan bir şey ileri 
sürmüş olur. 214 

213 Kehf 18/37 Uddetü's-Sabirln ( 161 )  
214  Medaricü' s-Salikln (11237) 
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Allah Teala, isim ve sıfatlarının gereğine aykırı ve son derece temelsiz olan 
"insanları başı boş yaratmış olma" düşüncesinden uzak olduğunu, bunun celal ve 
azametiyle bağdaşmadığını belirtiyor. Kur'an' da bu ayetin benzeri pek çoktur. 

Allah Teala, kullarının gayreti ve gereğini yapması neticesinde meydana ge
len bazı davranışlardan hoşlanmaktadır. Bu davranışlar sadece imtihan ve dene
me sahası olan bu dünyada gerçekleşmektedir. 

Mesela Cenab-ı Hak, sabır ve şükür edenleri, uğrunda saf tutarak savaşanla
rı , tevbe edenleri ve temizlenenleri sevmektedir. Ateş olmadan dumanın çıkması 
nasıl imkansızsa kullar gereğini yapmadan ve gayret göstermeden Allah ' ın hoş
landığı bu davranışların meydana gelmesi de imkansızdır.2 15 

1 1 7. Kim buna dair hiçbir delili bulunmaksızın Allah ile birlikte başka 
bir ilaha ibadet ederse, onun hesabı ancak Rabbin in katındadır. Kafirler 
-hiç şüphesiz- kurtuluşa eremezler. 

1 1 8. Ve de ki: "Rabbim, mağfiret ve rahmet buyur! Zaten Sen, mer
hamet edicilerin en hayırlısısın. " 

215 Miftahu Dari's-Seade (8) 
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Rahmôn ve Rahim Allah 'ın adı ile 
1 .  (Bu) indirdiğimiz ve (hükümlerini) farz kıldığımız bir suredir. Öğüt 

alasınız diye onda apaçık ayetler de indirdik. 
2. Zind eden dişi ile zinô eden erkeğin herbirine yüzer değnek vurun. 

Al/ah 'a ve ôhiret gününe iman etmiş kimseler iseniz, A/lah 'ın dini (hük
m ü) hususunda, her ikisine de acıyacağınız tutmasın. Mü 'minlerden bir 
topluluk da azablarına tanık olsunlar. 

3. Zinô eden erkek ancak zina eden veya müşrik olan bir kadını 
nikah edebilir. Zinô eden kadını da ancak zina eden veya müşrik olan 
bir erkek nikahlayabilir. Böylesi müminlere haram kılınmıştır. 

4. Muhsan hanımlara iftira edip, sonradan dört şahid getiremeyenle
re seksener (değnek) vurun ve şah idliklerini ebediyyen kabul etmeyin. 
Onlar jôsıkların ta kendileridir. 

Tefsiri : 

İsabetli olan görüşe göre bu ayetin hükmü geçerlidir, nesh edilmemiştir (yü
rürlüğünü sona erdiren başka bir hüküm gelmemiştir. ) O, hem bir haber ve hem 
de bir yasak ihtiva eder. 
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Onun nesh edildiğini iddia edenler asla bir delil ortaya koyamamışlardır. Bu 
ayet hakkında bir çok alime problemli gelen husus ise -Allah'a  hamd olsun ki -
çok açıktır. Onların zihnine takılan "Zinôkôr, ancak bir fah işe veyô putperest b ir 
kadınla evlenmek ister" ifadesinin, vakıanın haber verilmesi, yasaklama ve ser
best bırakma manalarından hangisinde kullanıldığıdır. Vakıanın haber verilmesi 
manasında olamaz. Çünkü zina eden bir çok erkeğin iffetli kadınlarla evlendik
leri görülmektedir. Yasaklama da olamaz. Çünkü bu durumda zina eden kişinin 
yalnızca zina eden veya müşrik olan kadınla evlenmesi serbest olur. İffet sahibi 
mümin kadınlarla evlenmesi ise yasak hale gelir. Bu durumda o kişinin Allah ' la 
birlikte başka bir varlığı ilah edinen veya zina eden kadınlarla evlenmesi serbest 
olur. Allah Teala kat' iyyen bunu kastetmiş olamaz! 

Alimler, manası hakkında bu güçlüklerle karşılaştıkları ayeti doğru şekilde 
yorumlayabilecekleri başka yollar aramışlar, ancak bunda da ihtilaf etmişlerdir. 
Bu konudaki görüşleri şöyle sıralayabiliriz: 

1 .  Ayetteki & "nikah" kelimesinden maksat "cinsi münasebet" ve "zina" dır. 
Buna göre ayette sanki şöyle denilmiştir: �5 _r..,. 31 �ı;: '1! � :r.. '1 �1)1 "Zina eden 
kişi, (zina ettiği esnada) ancak zina eden veya müşrik ôlan kadınla birleşmiş 
olur. " 

Ancak bu, yanlış bir görüştür ve hiçbir anlamı da yoktur. Allah' ın kelamına 
böyle bir mana yüklemekten kaçınılması gerekir. Çünkü zina eden kişinin ancak 
zina eden kadınla zina edeceği bellidir. Bunu söylemenin hiçbir lüzumu yoktur! 
Nitekim alimlerin ekseriyeti, yanlış olduğunu gördüğü için bu yorumu kabul et
memiştir. 

2 .  Bu ayetin ifadesi genel, ancak hükmü özeldir. Bu ayetin muhatabı yal
nızca "Anak" adındaki kötü kadınla bir adamdır. Adam Müslüman olmuş, Hz. 
Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- de, onun o kadınla evlenmesine müsaade 
etmiştir. Bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil olmuştur.21 6 

Bu görüş de isabetli değildir. Çünkü bir ayetin nüzulüne sebep olan belli bir 
olay, ayetin hükmünü kendisiyle sınırlayamaz. Eğer böyle olsaydı aynı şartları ta
şıyan diğer olaylarda ayetin hükmü geçersiz olurdu. Halbuki iniş sebepleri hususi 
bile olsa ayetlerin hükmü umumidir. 

1 .  Bu ayet, "İçin izden evli olmayanları evlendirin"217 ayetiyle neshedilmiştir. 

Bu görüş yukarıdaki iki görüşten daha isabetsizdir. Çünkü iki ayet arasında 
bir çelişki yoktur. Allah Teala evli olmayanların evlendirilmesini emretmiş, zina 

216 Ebu Davud (Vl/48) Nikah, babu kavlihl Teala (ez-zan! la  yemkihu illa zaniye) ;  Tirmizl, bu 
hadisin garip olduğunu belirtmiştir. Bk. (V/307) Tefslru sOreti'n-Nlır; Nesfü (VJ/66), babu 
tezvlci'z-zaniye 

217  NOr 24/32 
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eden kadınlarla evlenmeyi de - tıpkı iddet bekleyen, ihramlı olan, evlenilmesi 
yasak olan kadınlarla evlenmeyi yasakladığı gibi - yasaklamıştır. Bu iki buyruk 
birbirine ters değildir. Niçin biri diğerini neshetsin? 

Peki ayetin isabetli yorumu nedir? 

Allah daha iyi bilir ya, bu hususta şöyle denilebilir: Kişiye iffetli kadınlarla 
evlenmesi emredilmiştir. Evlenmek ancak bu emrin yerine getirilmesi durumun
da caiz olur. Nitekim Allah Teala Nisa ve Maide surelerinde bunu belirtmiştir.2 18 
Şarta bağlı olan hüküm şartın ortadan kalkmasıyla kalkar. Evlenme müsaadesi 
iffet şartına bağlanmıştır. İffet yoksa, iffet şartıyla verilmiş olan evlilik müsaadesi 
de yoktur. 

Evlenen kişi peygamber vasıtasıyla gelmiş olan Allah'ın hükmüne ve şeriatına 
ya bağlıdır, ya da bağlı değildir. 

Bağlı değilse Allah ' la birlikte başka ilah edinen bir müşriktir. Dolayısıyla 
onunla ancak kendisi gibi müşrik biri evlenir. 

O kişi Allah' ın hükmüne bağlı olduğu halde ona aykırı davranarak evlenme
si yasak biriyle evlenirse yapmış olduğu evlilik akti geçerli olmaz, dolayısıyla zina 
etmiş olur. İşte "Zinôkôr, ancak bir fah işe veya putperest bir kadınla evlenmek 
ister" ayetinde kastedilen budur. Bu konuda kadının durumu da erkekten farklı 
değildir. 

Kur'an' ın gerektirdiği açık hüküm böyle olduğu gibi akıl ve fıtrat da bunu ge
rektirmektedir. Allah Teala, kulunun deyyus ve boynuzlu olmasını yasaklamıştır. 
Kullarını da bunu çirkin ve iğrenç bulacakları bir yapıda yaratmıştır. Bu sebeple 
insanlar, aşırı kınadıkları bir adama "boynuzlu" derler. Allah Teala, Müslüman' ın 
böyle olmasını yasaklamıştır. 

Yapılan bu izahın ışığında bu ayetteki yasağın hikmeti ortaya çıkar ve ayetin 
manası anlaşılır. Başarıya ulaştıran yalnızca Allah' tır.2 19 

Allah Teala, zina eden kadınla evlenmeyi bu ayette açıkça yasaklamış ve 
öyle kadınlarla evlenen kişilerin ya onlar gibi zina eden veyahut da Allah'tan 
başka ilah edinen müşrik kimseler olduğunu belirtmiştir. Çünkü kişi, Allah' ın 
indirdiği hükme ya inanıp bağlanır ya da inanmaz ve ona bir bağlılık hissetmez. 
İnanmıyor ve bağlılık hissetmiyorsa müşriktir. İnanıp bağlılık hissediyor, fakat 
kusurundan dolayı o hükme aykırı davranıyorsa zina eden bir günahkardır. 

Cenab-ı Hak, ayetin sonunda "Böyle bir evlilik müminlere haram kılınmıştır" 
buyurarak zina eden kadınlarla evlenmeyi açıkça yasaklamıştır. 

218  Nisa 4/25; Maide 5/5 

219  İğasetü'l-Lehfan {1/65-66) 
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Bu ayetin "İçinizden evli olmayanları evlendirin"220 ayetiyle neshedildiğini 
ileri sürmenin çok zayıf bir görüş olduğu açıktır. 

Ayetteki & "evlenir" fiiline J j?. "zina eder" manasını yüklemek ise daha 
zayıftır. Çünkü o takdirde ayetin manası şöyle olmaktadır: _,i �lj! '1J ..} :r.. 'j ..}\)\ 
�l_r... _,i .Jj ·�ı Lg-; ..}:r.. '} �\)\_, 45� "Zina eden erkek, ancak zina eden.ve müşrik 
olan bir kadınla z-ina eder. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya müşrik 
olan bir erkek zina eder" Allah' ın kelamına böyle bir mana yüklemekten sakınıl
malıdır. 

Keza ayetin müşrik bir kötü kadın hakkında nazil olduğunu ileri sürmek ifade 
ve bağlamdan son derece uzak bir yorum olur. 221 Böyle bir yorum nasıl kabul 
edilebilir ki? Allah Teala -hür olsun , köle olsun - kadınlarla evlenmeyi iffetli 
olmaları şartına bağlamış ve şöyle buyurmuştur: "Fuhuşta bulunmayarak, gizli 
dost da edinmeyerek, namuslu kadınlar olmak üzere onları, sahiplerinin izniyle 
nikahlayın"222 Görüldüğü üzere Allah Teala, ancak namuslu olmaları durumun
da kadınlarla evlenmeyi serbest bırakmıştır. Bu, ayetin mefhumundan anlaşı
lan bir hüküm değil, apaçık lafızlarından anlaşılmaktadır. Çünkü kadınlarla cins] 
münasebet temelde haramdır. Bunun helal olduğu yerler, şer1atın müsaade ettiği 
şartlarla sınırlıdır. Bu şartların dışında haram olarak kalır. 

Ayet hakkında yaptığımız yorumu hem din, hem fıtrat, hem de akıl destekler. 

Din destekler. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Kötü kadınlar ve kötü 
sözler, kötü erkekler; temiz kadınlar ve temiz kelimeler ise temiz erkeklere; temiz 
erkekler de temiz kadınlara ve temiz sözlere yakışır"223 Bu ayet-i ker1mede geçen 
0�i kelimesi, "zina eden kadınlar" demektir. Bu ayetten anlaşılır ki zina eden 
kadınlarla evlenen erkekler de onlar gibi kötüdür. 

Fıtrat destekler. Çünkü dünyadaki en çirkin şey, kişinin deyyus olmasıdır. 
Bunun çirkinliği insanların yaratılışında vardır. Bir kişinin itham edilebileceği en 
kötü söz ona "boynuzlu ! "  demektir. 

Akıl destekler. Çünkü kötü kadının, kocasının namusuna halel getirmesinden 
ve onun neslini bozmasından emin olunamaz. O, başkalarından peydahladığı 
çocukların kocasına nispet edilmesine sebep olabilir. İşte bu iğrenç durumların 
önüne geçmek için zina eden kadınlarla evlenilmesi haram kılınmıştır. 

Din destekler. Çünkü Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- zina yoluyla 
hamile kalan bir kadını kocasından ayırmıştır. 

220 Nur 24/34 
221 Hadislerde isminin "Anak" olduğu belirtilen bu kadının kıssasını müellif, bir önceki alıntıda 

aktarmıştı. (Mütercimin notu) 
222 Nisa 4/25 
223 Nur 24/26 
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Keza Mirsed b .  Ebl Mirsed el-Ganevl, fahişelik eden Anak adındaki kadın
la evlenmek için Hz. Peygamber' den -sallallahu aleyhi vesellem- müsaade istemiş, 
bunun üzerine Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ona bu ayet-i kerimeyi 
okuyarak "Onunla evlenme!"  buyurmuştur.224 
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5 .  Ancak bundan sonra, tevbe edenler ve ıslah olanlar m üstesna. 

Şüphesiz Allah, günahları bağışlayandır, rahmet edendir. 
6. Eşlerine zina isnad edip kendilerinden başka şôhidleri olmayanla

rın her birisinin şôhidliği, dört defa "kendisi muhakkak doğru söyleyen
lerdendir" diye Allah adına (billahi diyerek) şehadet etmesidir. 

7. Beşincisinde de: "Eğer yalancı lardan ise Al/ah' ın lôneti üzerine 
olsun" diye şehadet eder. 

8. Kadının: "Billahi o, muhakkak yalancılardandır" diye dört defa 
şôhidlik etmesi o zevceden cezayı savar. 

9. Beşincisinde de: "Eğer o, doğru söyleyenlerden ise Allah 'ın gazab ı  
ben im üzerime olsun" der. 

1 0. Ya üzerin izde Allah 'ın lütfu, rahmeti ve Allah gerçekten tevbeleri 
kabul eden, Hakim olmasaydı (haliniz ne olurdu) ? 

224 Bu hadis bir önceki alıntıda geçmişti. Bk. Zadü'l-Mead (V/1 14-1 15)  
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1 1 .  O olmadık iftirada bulunanlar, sizden bir topluluktur. Siz bunu 
kendiniz için kötü bir şey sanmayın. Bilakis o, sizin için hayırlıdır. Onlar
dan her birisinin kazandığı günah kendisinindir. Aralarından sözün en 
büyüğünü söyleyene ise çok büyük bir azab vardır. 

12. Bu iftirayı işittiğin izde mü'min erkekler ve kadınlar kendileri hak
kında güzel bir zanda bulunup: "Bu, apaçık bir iftiradır! " demeli değil 
miydi? 

13. (Iftirada bulunanlar) buna dair dört şôhid getirmeli değil miydi
ler? Şôhidleri(n i) getiremediklerine göre; onlar Allah katında yalancıla
rın ta kendileridir. 

Tefsiri: 

Allah Teala, birinin zina ettiğine dfür dört şahit getirilemeyen durumlarda, o 
kişinin zina ettiğini ileri süren kişiye - söylediği gerçeğe uygun olsa bile - iftiracı 
cezasının verilmesini emretmiştir. Buna göre, Allah katında ve O'nun hükmüne 
göre yalancı olduğunu kabul etmedikçe o kişinin tevbesi gerçekleşmez. Çünkü 
Allah Teala, onun yalancı olduğunu bildirmektedir. Cenab-ı Hak onun yalancı 
olduğunu belirtmişken,  o, yalancı olduğunu 'itiraf etmezse nasıl tevbe edebilecek 
ki? Söz konusu itiraf olmadan o kişinin tevbe etmeye kalkışması, yalancılığına 
hükmetmiş olan Allah ' ın vermiş olduğu bu hükme açıkça muhalefet etmek ve 
bunda ısrar etmekten başka bir şey olmaz!225 

225 Medaricü's-salikin (1/365) 
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14.  Eğer Allah 'ın size dünya ve ahirette lütuf ve rahmeti olmasaydı, 
içine daldığınız (yalan ve iftira)dan ötürü size elbette büyük bir azab 
dokunurdu. 

15 .  O zaman siz o sözü birbirinizin dilinden alıp duruyordunuz, hak
kında hiçbir bilginizin olmadığı bir şeyi ağızların ızla söylüyordunuz. Bunu 
basit bir şey sanıyordunuz. Halbuki o, Allah katında çok büyüktür. 

1 6. Bu sözü işittiğin izde: "Böyle söz söylemek bize yakışmaz, (ya Rab
bi) Seni tenzih ederiz, bu büyük bir iftiradır! " demeli değil miydiniz? 

1 7. Eğer müminler iseniz, bunun gibisine ebediyyen dönmeyesiniz 
diye Allah size öğüt verir. 

18. Allah sizlere ayetlerini açıklıyor. Allah en iyi bilendir, Hakimdir. 
1 9. Şüphe yok ki mü 'minler arasında hayasızlık/arın yayılmasını se

venlere dünyada da ahirette de çok acıklı bir azab vardır. Allah bilir, siz 
bilmezsiniz. 

20. Eğer Allah 'ın size lütuf ve rahmeti ve Allah gerçekten ra 'fetli ve 
merhametli olmasaydı (dünyada azabınızı hemen verirdi) . 

21 . Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını izlemeyin. Kim şeytanın 
adımların ı  izlerse, şunu bilsin ki o, çirkin işleri ve münkeri emreder. 
Eğer Allah 'ın üzerin izde lütuf ve rahmeti olmasaydı, sizden hiçbir kimse 
ebediyyen temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini temize çıkarır. Allah 
herşeyi işitendir, çok iyi bilendir. 

Tefsiri : 

Allah Teala, temize çıkmakla ilgili ayet-i kerimeyi zinayı, namusla ilgili iftira atma
yı ve zina eden kadınlarla evlenmeyi haram kıldıktan sonra zikretmi§tir. Bu, temize 
çıkmanın, burada zikredilen kötü fiillerden uzak durmakla sağlanacağını gösterir.226 

226 İğasetü'l-Lehfan ( 1/49) 
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22. Sizden fazilet ve imkan sahipleri yakınlara, fakirlere ve Allah yo
lunda hicret edenlere infak etmemeye yemin etmesinler, affetsinler ve 
görmezlikten gelsinler. Allah 'ın size mağfiret r?tmesin i sevmez misin iz? 
Allah çok bağışlayandır, bol bol rahmet edicidir. 

23. lffetli, h içbir şeyden haberi olmayan m ü 'min kadınlara iftira 
edenlere, muhakkak dünyada ve ahirette lanet edilm iştir. Onlar için çok 
büyük bir azab da vardır. 

24. O gün onların dilleri, elleri ve ayakları, yaptıkları her şeyi söyle
yerek aleyhlerine şehadet edeceklerdir. 

25. O günde Allah onlara hakkettikleri cezalarını bütünüyle verecek
tir ve Al/ah 'ın apaçık hakkın ta kendisi olduğunu da bileceklerdir. 

26. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınlara yakı
şır. İyi kadınlar da iyi erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yakı
şır. İşte onlar, o m üfterilerin dediklerinden uzak olanlardır. Onlar için bir 
mağfiret ve cömertçe bir rızık vardır. 

Tefsiri: 

Bu ayet-i kerime şu şekilde tefsir edilmiştir: Kötü kelimeler kötü erkeklere , 
temiz kelimeler temiz erkeklere aittir. 

Ayetle ilgili başka bir yorum da şöyledir: Temiz kadınlar temiz erkeklere ,  kötü 
kadınlar kötü erkeklere aittir. 

Bize göre ayetin anlamı bundan daha kapsamlıdır: Temiz kelimeler, işler ve 
kadınlar, onlara uygun olan temiz erkeklere aittir. Kötü kelimeler, işler ve kadın
lar da onlar gibi kötü olan erkeklere aittir. Çünkü Allah Teala, temizi tamamıyla 
Cennete, kötüyü de tamamıyla Cehenneme ayırmıştır. 

Cenab-ı Hak üç farklı yurt yaratmıştır. Biri temizlere ayırdığı Cennettir ki 
temiz olmayanlara orası haramdır. Bütün temizleri orada toplayacaktır. 

ikincisi kötülere ayırdığı Cehennemdir. Oraya da ancak kötü olanlar girer. 

Üçüncüsü ise temizi de pisi ve kötüyü de bir arada yaşattığı dünyadır. Bu b ir 
arada bulunuş ve karışıp katılma sebebiyle imtihan ve deneme gerçekleşmekte
dir. İlahi h ikmetin gereği böyledir. 

Kıyamet gününde ise Allah Teala, temizi ve pisi birbirinden ayıracak, temizi 
ve temiz olanları başkalarıyla karışmayacakları Cennete, pisi ve pis olanları da 
başkalarıyla karışmayacakları Cehenneme koyacaktır. Böylece , temizlerin yurdu 
olan Cennet ve pislerin yurdu olan Cehennem olmak üzere iki mekan kalacaktır. 

Cenab-ı Hak, her iki grubun yaptıklarının mukabili olarak mükafat ve 
cezalarını yaratacaktır. Bunların temiz sözleri , davranışları ve ahlaklarını nimet 
ve lezzete çevirecek, onlardan en mükemmel rahat ve sevinç vesileleri var ede-



136 ·:· Be  da i 'ut-tefsir -------------- -----------------

cektir. Berikilerin kötü söz, davranış ve ahlaklarını da azap ve eleme çevirecek, 
onlardan en kötü ceza ve acı araçları yaratacaktır. Bu tam bir hikmet, parlak ve 
kahredici bir galibiyetin neticesidir. Böylece Allah Teala, kullarına yaratıcılığının, 
hikmetinin, ilminin, adalet ve rahmetinin kemalini gösterecektir. Aynı zaman
da Allah düşmanları da, gerçeği söylemiş olan ve iyilik üzere bulunan peygam
berlerinin değil kendilerinin iftiracı ve yalancı olduklarını bileceklerdir. Nitekim 
Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: "Onlar var güçleriyle yemin ederek 'Allah, ölen 
kimseyi diriltmez! ' dediler. Hayır, diriltecek! Bu O'nun verdiği kesin bir sözdür, 
fakat insanların ekserısi bunu bilmezler. Diriltecek ki hakkında ihtilôf ettikleri o 
ba 's, o diriliş gerçeğini meydana çıkarsın ve bunu inkôr edenler de kendilerinin 
yalancı olduklarını b ilsinler. "227 

27. Ey iman edenler! Kendi evlerin izden başka evlere izin alıp o ev 
halkına selôm vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Olur ki 
(bunları düşünüp) öğüt alırsınız. 

28. Eğer evlerde kimse bulamazsanız, size izin verilinceye kadar ora
lara asla girmeyin. Eğer size: "Geri gidin" denilirse, geri dönüp gidin .  
Bu ,  sizin için daha temizdir. Allah sizin ne yaptığın ızı çok iy i bilir. 

29. Oturulmayan ve içlerinde size ait meta ' bulunan evlere girmeniz
de size günah yoktur. Allah açıkladığın ızı da gizlediğin izi de bilir. 

30. Mü 'minlere söyle ki: Gözlerin i  (harama bakmaktan) sakınsınlar, 
mahrem yerlerini de korusunlar, böylesi onlar için daha temizdir. Şüphe 
yok ki Allah yaptıkları işlerden çok iyi haberdar olandır. 

Tefsiri : 

Allah Teala, harama bakmamayı ve iffeti korumayı emrettikten sonra bunun 
çok güzel ve yerinde bir davranış olduğunu belirtmiştir. Çünkü harama bakma
mak üç önemli ve değerli fayda doğurur: 

227 Nah! 16/38-39 
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1 .  İmanın lezzeti ve tadı. İman, Allah' ı  hoşnut etmek için kişinin gözünü çevi
rip bakmadığı haramdan daha tatlı ve daha hoştur. Çünkü Allah için bir şeyi terk 
eden kimseye Allah Teala o terk ettiği şeyden daha hayırlısını verir. 

Gönül, güzel şekillere bakmaya tutkundur. Göz ise onun gözcüsüdür. Göz
cüsünü etrafında olan şeyleri görmesi için görevlendirir. Göz, manzaranın güzel
liğini haber verirse bakması için onu tahrik eder. Çoğu zaman bu uğurda kendisi 
yorulduğu gibi gözcü ve elçisi olan gözü de yorar. Nitekim şair bu konuda şöyle 
demiştir: 

"Ne zaman gönlün için gözcü edersen gözünü 
Yoracaktır seni seyreylediğin manzaralar 
Takatin yetmeyecek bakmak için pek çoğuna 
Pek çoğundaysa gözün mıhlanacak hep naçar 

Gözüyle her şeyi inceleyip araştırmayan gönül, her şeyi görmeyeceği için 
onları elde etme arzusunu kapılmaktan kurtulur ve rahat eder. Bakışlarını serbest 
bırakıp her şeye bakan kimse ise gördüğü her şeyin hasretini çeker. Çünkü bakış 
sevgiyi doğurur. Şöyle ki; gözün baktığı şeyle kalp arasında bir ilgi oluşur. Daha 
sonra bu ilgi güçlenir tutkuya dönüşür. Kalp artık tamamıyla ona yönelmeye 
başlar. Bir müddet sonra bu tutku fevkalade bir hal alır. Alacaklısının peşini bı
rakmayan bir borçlu gibi kalpten ayrılmaz. Sonra daha da güçlenir karşı konul
maz bir aşk olur. Daha sonra daha da güçlenir ve kara sevda olur. O, kalbin içine 
nüfD.z eden sevgidir. Daha da güçlenirse insanı kul-köle eder. Araplar sevginin 
bu derecesine � yani "kölelik" derler. Nitekim aşkın zillete düşürdüğü zavallılar 
hakkında �ı � "Aşk, onu köle etti" deyimini kullanırlar. Keza Allah'a  tapınan 
kişi hakkında da .uıı � "Allah'a  ibadet etti" derler. 

İşte kalp, kölelik edilmeye layık olmayan kimselerin kölesi haline gelir. Bütün 
bunların vebali ise göze aittir. Kalp onun yüzünden esarete düşer. Hükümdar 
iken köle, hür iken mahpus olur. Gözünün cefasından yakınmaya başlar. Ancak 
gözü ona şu cevabı verir: Ben senin gözcün ve elçinim . Beni sen gönderdin! 

Allah sevgisinden uzak kalplerin imtihanı işte böyle çetindir. 

Kalbin bir sevgiliye bağlanması kaçınılmaz. Eğer yegane sevgilisi, ilahı ve 
taptığı Allah olmazsa mutlaka Allah' tan başka birine bağlanıp ona tapınır.228 

228 İğasetü' l-Lehfi'ın (1!47) 
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Bizatihi bir mahzuru olmasa da, kadınların ayaklarını vurmalarının yasak
lanması erkeklerin halhal seslerini duymamaları içindir. Çünkü bu, erkeklerin 
şehevi hislerini uyandırır.229 

Bu ayet-i kerime, Medlne'de inmiş bir surede yer almaktadır. Bu surede 
Allah Teala, imanlı ve hayırlı bir topluluğa hitap ediyor ve inanıp imanlarında 
sabretmiş, hicret edip cihat etmiş olan bu topluluğa tevbe etmelerini emredi
yor. Sonra onların kurtuluşlarını tevbe ile ilişkilendiriyor. Bunu ifade ederken de 
"umma" anlamındaki j,J edatın kullanıyor. Böylece , tevbe etmeleri durumunda 
kurtuluş umabileceklerini bildiriyor. Ancak tevbe edenler kurtuluş umabilir. Allah 
bizi onlardan eylesin !23o 

Tevbe edenler kurtuluşa erer. Sadece emredileni yapıp yasaklananı terk 
eden kimse kurtuluşa erer.231 

229 İ' lamü' l-muvakkıln (111/181)  
230 Medaricü's-Salikln (1/ 178) 
231 Medaricü's-Salikln (305-306) 
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31 . Mü 'min kadınlara da de ki: Gözlerini (haramdan) sakınsınlar, 
mahrem yerlerini korusunlar, dışarıda kendiliğinden görünen kısmı ha
riç, süslerin i göstermesinler. Baş örtülerin i  de yakaların ın üzerine in
dirsinler, zinetlerin i  eşlerinden, babalarından, kocaların ın babalarından, 
oğullarından, kocalarının oğullarından, kardeşlerinden, kardeşlerinin 
oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, kendi (Müslüman) kadın
larından, cariyeleri (olan Müslüman ve kafir kadınlarz)ndan, kadınlara 
meyli olmayan erkeklerden ve kadın ların avret yerlerin i  henüz anlama
yan erkek çocuklardan başkasına sakın göstermesinler. Gizledikleri zi
netleri bilinsin diye de ayaklarını vurmasın /ar. Ey iman edenler! Allah 'a 
topluca tevbe edin ki felah bulasınız. 

32. İçinizden evli olmayan/arz, köle ve cariyelerin izden de salih olan
/arz evlendirin. Eğer onlar fakir iseler, Allah on/arz lütfu ile zengin kılar. 
Allah rzzık ve lütfu bol olandır. Herşeyi çok iyi bilendir. 

33. Nikah (için gerekli mehir ve nafakayı) bulamayanlar da Allah lüt
fundan kendilerine zenginlik verinceye kadar, iffetlerini korusunlar. Sa
hip olduğunuz köle ve cariyeler arasından sizden mükôtebe isteyenlerle 
-eğer onlarda bir hayır görürseniz- mükôtebe yapınız. Onlara Allah 'ın 
size verdiği maldan verin. Cariye/eriniz kendilerini korumak isterken, 
dünya hayatın ın geçici meta 'ın ı  kazanmak için on/arz zinaya zorlamayın. 
Kim ki on/arz zorlarsa şüphe yokki Allah onların zorlanmalarından son
ra mağfiret ve rahmet edicidir. 

Tefsiri : 

Burada şöyle bir soru akla gelebilir: Allah Teala, bu ayet-i kerimenin 
muhataplarına zengin olana kadar iffetli olmalarını emrediyor. Halbuki bir önce
ki ayette , -fakir bile olsalar- bekarların evlendirilmesini emretmiş, Allah' ın onları 
zenginleştireceğini bildirmişti. Bu iki ayet arasında bir çelişki yok mudur? 

Bu soruya şöyle cevap verilebilir: Bu ayet-i kerime hür kimseler hakkındadır. 
Allah Teala, onlara lütfuyla zenginlik nasip edene kadar iffetli olmalarını emret
miştir. Çünkü fakir iken evlenseler üstesinden gelemeyecekleri vazifeler omuzla
mak zorunda kalırlar. Onlara yardımcı olacak kimseler de yoktur. 

Bir önceki ayette ise Allah Teala bekarların evlendirilmesini emretmiştir. 
u-"�·�ı "bekarlar" kelimesi, "kocası olmayan kadınlar" manasındadır. Zira bu ke
limenin tekili olan _\ıı ,  meşhur olan görüşe göre mutlak olarak zikredildiğinde 
"kocası olmayan kadın" manasına gelir. Erkek hakkında kullanıldığında bunun 
özellikle belirtilmesi gerekir. Nitekim '-:"' j-JI "bekar" kelimesi de - kadın için de 
kullanılsa bile - mutlak olarak erkek hakkında kullanılır. 
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Velhasıl Allah Tea.Ja, müminlere , evlenmeleri uygun olan köle ve cariyelerini 
evlendirmelerini emretmiştir. Yani bu ayet hür olan müminlerin kendilerinin ev
lenmesi hakkında, önceki ayet ise kölelerini evlendirmeleri hakkındadır. 

İlk ayetteki "Eğer bunlar fakir iseler" ifadesi, burada zikredilen bekar ka
dın, cariye ve kölenin her üçünü de içine alır. Bekar kadın, evlenince kocası
nın nafakasıyla ihtiyaçlarını giderir. Cariyenin durumu da onun gibidir. Köle ise, 
malı olmadığı için, varsa bile efendisine ait olduğu için hürriyetine kavuşana 
dek fakirdir. Dolayısıyla -köle olduğu müddetçe- evlenmesi için zengin olmasını 
şart kabul etmenin anlamı yoktur. Çünkü onun zenginliği hürriyetine kavuştuğu 
zaman mümkün olabilir. Halbuki köle iken de evlenme ihtiyacı içindedir. İşte bu 
sebeple Cenab-ı Hak, onun evlendirilmesini emrediyor ve lütfuyla onu zengin 
kılacağını bildiriyor. Bu zenginlik, ya onun kazancı ile ya da efendisinin ona ve 
karısına yardım etmesi ile olacaktır. Çünkü hürün evliliği gibi onun evliliğini de 
zengin olmasına kadar beklemek mümkün değildir. Allah daha iyi bilir! 

Nitekim Ahmed b. Hanbel'in Müsned'inde ve başka kaynaklarda senedi Hz. 
Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- kadar ulaşan bir hadiste şöyle buyurulmak
tadır: ''Allah Teala üç kişiye mutlakd yardım eder: İffetini korumak için evlenen 
bekdr, hürriyetine kavuşmak için efendisiyle sözleşme yapmış olan köle ve Allah 
yolunda cihôd eden kişi. "232 

Bu ayet-i kerime, fuhuş yoluyla para kazanmak için cariyelerin fuhşa zor
lanmasını yasaklamaktadır. Söylendiğine göre münafıkların lideri Abdullah b .  
Übey' in, fuhşa zorladığı cariyeleri vardı . 233 

Burada cariyeyi bizzat kendisiyle ilişkiye zorlamak ve bunu hoş görmemek 
kastedilmemektedir. Kastedilen, cariyeyi başkalarıyla zina etmeye zorlamaktır. 
A.yet nazil olduğunda, kendisine müsle (işkence) yapılan kölenin azad olacağı 
hakkındaki hükmün henüz emredilmediğini söylemek mümkündür.234 

232 Müellif, hadiste sayılan kişileri kaynaklarda geçtiği sıra ile saymamıştır. Hadiste önce mücahit 
zikredilmektedir. Mesela bk. Tirmizi (Vl/214) ,  Fedailü'l-Cihad, babu ma cae fi'l-mücahid 
ve'n-nakih (Mütercimin notu) Ravzatu' l-Muhibbln (296-297) 

233 Taberi (XVIII/132);  Müslim (V/879) Tefsir, babu "Vela tükrihCı feteyatiküm ale' l-biğa" ; EbCı 
Davud (VI/422) ,  Talak, Bab fi ta'zlmi'z-zina; İbn Kesir (Ill/300) 

234 İ' lamü'l-muvakkıin (II/8-9) Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, ateşle işkenceye uğ
rayan kölelerin azad olacağını belirtmiştir. Bk. el-Fevakihü'd-Devvani ala Risaleti İbn Eb'i 
Zeyd el-Kayrevani (Vl/310) (Mütercimin notu) 
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34. Anda/sun ki, Biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce geçmiş olan

lardan misaller ve takva sahiplerine de bir öğüt indirdik. 

35. Allah göklerle yerin nurudur. Nurunun misali, içinde kandil bu
lunan bir kandil yuvasına benzer. O kandil de bir cam içindedir. O cam 
(ve kandil) ise doğuya da; batıya da n isbeti olmayan, mübarek bir zeytin 
ağacından tutuşturulan, parıltısı inciyi andıran bir yıldız gibidir. O (zey
tin) ağacın(ın) yağı, neredeyse kendisine ateş dokunmaksızın dahi aydın
lık verecektir. Nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna h idayet 
eder. Allah insanlar için misaller getirir. Allah her şeyi çok iyi bilendir. 

36. (Bu nur) Allah 'ın yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına 
izin (emir) verdiği ev (mescid)lerdedir. Sabah akşam O'nu oralarda tes
bih ederler; 

37. (Bunlar) kendilerin i  ticaretin de alışverişin de Allah 'ı anmaktan, 
namazdan, zekatı vermekten alıkoymadığı yiğitlerdir. Onlar, kalblerin ve 
gözlerin (dehşetten) döneceği bir günden korkarlar. 

38. Çünkü Allah onları işledikleri amellerinin en güzeli ile mükafat
landıracak ve onlara lütfundan fazlasıyla verecektir. Allah, dilediğine 
hesapsız rızık verir. 

39. Kafir olanların amelleri ise susuz kimsenin su sandığı dümdüz 
çöldeki b ir serap gibidir. Nihayet ona yaklaşınca onun birşey olmadı
ğını görür. Halbuki kendisi(nin ameli) yanında Al/ah 'ı bulmuştur. O da 
hemen onun hesabını ona tamamen öder. Allah hesabı çok çabuk gö
rendir. 
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Tefsiri : 

Allah Teala, 35. ayette Allah' ın nurundan bahsetmiş, 38 ve 39. ayetlerde ise 
nurunu esirgediği ve nasip etmediği kimseleri zikretmiştir. 

Ahmed b. Hanbel' in Müsned'inde Abdullah b. Amr tarafından nakledilen 
bir hadiste şöyle buyurulmuştur: ''Allah Teala, insanları karanlıkta yaratmış, son
ra onlara nurun u sunmuştur. Bu nurdan nasibini alan h idayete ermiştir. Bun
dan nasip almayan ise sapmıştır. Ben bu sebeple şöyle diyorum: Allôh 'ın bildiği 
hususları kalem yazmış, mürekkebi kurumuştur. (Her şey kararlaştırılm ıştır) "235 

Nitekim Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: "Ayetlerimize 
yalan diyenler karanlıklar içinde bir sürü sağırlar ve dilsiz/erdir. Kimi dilerse Al
lah onu şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru bir yol üzerinde bulundurur. "236 

Bu ayette zikredilen karanlıklar, müminin içinde bulunduğu nurun 
mukabilidir. Çünkü iman nuru, onun kalbini aydınlatıp durmaktadır. Onun bir 
yere girip-çıkması, ilmi ,  insanlar hakkındaki dileği , konuşması ve akıbeti hep 
nurdur. Kafirin durumu ise tam tersinedir. 

Nur Allah Teala'nın güzel isim ve sıfatlarından olduğu için O'nun dini de, 
resulü de, kelamı da, kulları için hazırladığı Cenneti de hep nurdur. Mümin kul
larının kalpleri nCır ile daima aydınlıktır, dilleri daima nurlu sözler söyler, yüzleri 
nur ile ışıldar. 

Cenab-ı Hak' ın isimleriyle kullarına verdiği özellikler arasında hep böyle 
bağlantılar vardır: O'nun isimlerinden biri el-Mü'min'dir. Bu isimle aynı kökten 
gelen imanı insanlar içinde en sevdiği kullarına nasip etmiştir. 

İhsan da Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatıdır. O ihsanda bulunur, ihsan edenleri 
sever. 

Sabırlıdır, sabredenleri sever. Şükürleri kabul eder, şükredenleri sever. Af
feder, affedenleri sever. Haya sahibidir, hayalı olanları sever. Kusurları örtücü
dür, kusurları örtenleri sever. Kuwet sahibidir, kuvvetli olan müminleri sever. 
İlim sahibidir, i l im sahibi olan kullarını sever. Cömerttir, cömertleri sever. Cemal 
sahibidir, güzel davranış sergileyenleri sever. Birr ( iyi)d ir. İyileri sever. Rahlm'dir, 
merhametli olanları sever. Adl'dir, adaletli olanları sever. Reşld'dir, doğru yolda 
olanları sever. 

235 Ahmed Şakir, bu hadisin senedinin sağlam olduğunu belirtmiştir. Hadis için bk. Ahmed b. 
Hanbel, Müsned (X/127) ;  Mecmau'z-Zevfüd (Vll/193- 194) ; Tirmizl, hadisin hasen olduğu
nu belirtmiştir. Bk. (V/26) İman, Babu ma cae fi iftirakı hazihi' l-ümme; Hakim ve Elban! 
hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. Bk. Hakim (1/30) ; Elban!, Sahiha ( I I l/64) rakam: ( 1076) 

hadisin sahih olduğunu (Derleyenin notu) 
236 En'am 6/39 
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O, sevdiği kullarının bu özellikleri kazanmasını sağlar. Onlara bu sıfatlardan 
dilediğini verir. Sevmediklerinden ise bu sıfatları esirger ve onlara bunların zıddı 
olan sıfatları verir. Bu, O'nun adaletinin gereğidir. Allah büyük ihsan sahibidir.237 

Übey b. Ka'b şöyle demiştir: Bu ayette , Müslüman' ın kalbini aydınlatan 
Allah'ın nuruna misa.J verilmiştir. 

Bu nur, müminin kalbine Allah' ın bahşettiği ma'rifet, sevgi, iman ve zikirdir. 
Allah, indirmiş olduğu bu nurla onları diriltmiş, onun sayesinde insanlar arasın
da yürümelerini sağlamıştır. O nurun aslı onların kalbinde bulunmaktadır. Daha 
sonra güçlenmiş, yüzlerinde , organlarında, vücutlarında, hatta elbiselerinde ve 
yurtlarında görülecek derecede ortaya çıkmıştır. Onu kendilerinden olanlar da, 
başkalarından olup da onları yadırgayanlar da görürler. 

Kıyamet gününde de bu nur sağ taraflarından ortaya çıkarak Sırat Köprü
sü'nün karanlığında onların önünü aydınlatır, böylece onlar köprüyü geçerler. O 
gün önlerini aydınlatan nur, dünyada iken kalplerinin aydınlatan nurun kuvveti 
ve zayıflığına göre değişiklik arz eder. Kiminin nuru güneş gibi, kimininki ay gibi ,  
kimininki yıldızlar gib i ,  kimininki kandil gibidir. Kimininki ise ayağının önündedir, 
bazen yanar bazen söner. Çünkü dünyadayken onun hali böyledir. Bu sebeple 
Sırat Köprüsü üzerindeyken ona o kadar nur veril ir. Daha doğrusu dünyadaki 
nuru ona apaçık görünür. 

Münafığın ise dünyada iken sabit bir nuru olmadığı için, daha doğrusu nuru 
görünüşte olup hakikatte h içbir nuru olmadığı için Sırat Köprüsü üzerinde iken 
ona da görünüşte bir nur verilir ve o onu zulmet ve helake götürür. 

Allah Teala, bu nurun bulunduğu yere, taşıyıcısına ve maddesine mişka.tı 
örnek göstermiştir. Mişka.t, duvarda açılan ve içine kandil konulan oyuğa denilir. 
Ayette bununla müminin göğsü kastedilmiştir. 

Bu oyukta, saflık ve beyazlıkta incimsi bir yıldıza benzeyen son derece saf bir 
cam fanus bulunmaktadır. Bu fanus, müminin kalbini temsil etmektedir. Çünkü 
müminin kalbinde bulunan saflık, rikkat ve sağlamlık özelliklerine sahiptir. Mü
min, kalbinin saflığı sayesinde hakkı ve hidayeti görür. Rikkati sayesinde mer
hamet, şefkat ve h ilim sahibi olur. Sağlamlığı sayesinde ise Allah düşmanlarıyla 
cihat eder, onlara karşı şiddetli ve katı olur, sağlam bir duruşla durur. Onun bu 
sıfatlarından hiçbiri bir diğerini geçersiz kılmaz ve aralarında bir çelişki olmaz. 
Aksine onlardan her biri diğerini güçlendirir ve destekler. 

Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: "Kafirlere karşı şiddetli olup ken
di aralarında şefkatlidirler. "238 "Insanlara yumuşak davranman da Allôh 'ın mer-

237 Şifüü'l-Alll ( 105)  
238 Fetih 48/29 
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hametin in eseridir. Eğer katı yürekli, kaba biri olsaydın insanlar senin etrfıfından 
dağılıverirlerdi. "239 "Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklarla mücahede et ve 
onlara sert davran! "240 

Bir hadiste de şöyle buyurulmuştur: Kalpler, Allah' ın yeryüzündeki kaplan
dır. O'na en sevgili olan kalpler, en rikkatli, en sağlam ve en saf olanlarıdır. 

Bu kalbin mukabilinde her ikisi de kınanan birbirine zıt iki kalp vardır: 
1 .  İhsan ve iyilikten uzak, merhametsiz, adeta taş kesilmiş katı kalp. Bu kalp, 

hakkı görecek saflıktan uzak, zorba ve cahildir. Hakkı bilmez, halka acımaz. 
2. Yukarıdakinin zıddı olan güçsüz, sebatsız ve zayıf kalp. Su gibidir. Her 

surete girebilir. Ne bu sOretleri muhafaza edecek bir gücü vardır, ne de başkala
rında etkili olacak bir gücü! Aksine güçlü-zayıf, temiz-pis karşılaştığı her şey onda 
etkili olur. 

Biz yeniden ayette verilen örneğe dönelim: Müminin kalbini temsil ettiğini 
söylediğimiz o cam fanusun içinde bir lamba vardır. Lamba, fitil ve fitil inin ucun
da etrafını aydınlatmaya yarayan ateşten oluşur. Bu ateşin yanmasını sağlayan 
madde, en mutedil iklimde yetişmiş, günün başında da sonunda da güneşten 
nasibini almış bir zeytin ağacından elde edilmiş zeytinyağıdır. Her türlü bulanık
lıktan uzak ve o kadar saftır ki, saflığından dolayı neredeyse ateş olmadan bile 
aydınlık verecektir! İşte bu lambanın yanmasını sağlayan madde böyle bir zeytin
yağıdır. Müminin kalbindeki lambanın aydınlığını sağlayan madde de böyledir. 
Onun maddesi, çok mutedil ve ılımlı, çok bereketli, çok üstün ve eğrilmekten çok 
uzak olan vahiy ağacından elde edilmiştir. Hıristiyanlar ve Yahudiler gibi eğrilip 
istikametten çıkmaz. Aksine her hususta kınanmış olan iki aşırı uçtan uzak, orta 
bir çizgidedir. Müminin kalbindeki iman lambası işte böyledir. 

Zeytinyağı son derece saf oluşundan dolayı neredeyse kendi kendine etrafını 
aydınlatacaktır. Bir de ateşe temas edince verdiği aydınlık büsbütün artıp güçlen
miş, böylece nur üstüne nur oluşmuştur. 

Mümin de böyledir. Kalbi aydınlık, fıtrat ve aklı ile neredeyse hakkı kendili
ğinden bilecek durumdadır. Vahiy maddesi kalbiyle temas edip onun tabiatıyla 
karışınca fıtratında bulunan İlahi nura vahiy nuru da eklenmiş oldu. Böylece 
fıtratının nuru ile vahiy nuru bir araya geldi ve nur üstüne nur oluştu. 

Zaten vahyi duymamış olsaydı bile neredeyse hakkı söyleyebilecek bir du
rumdaydı. Fıtratına uygun olan vahye kulak vermesi nur üstüne nur oldu. 

Müminin durumu işte böyledir. Fıtratıyla hakkı özet olarak bilir. Daha sonra 
onu detayıyla açıklayan vahye kulak verir. Böylece imanı, hem vahiy hem de 
fıtrata dayalı olarak oluşur. 

239 Aı-i İmran 3/159 
240 Tahrim 66/9 
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Bu ayet-i kerime ve ihtiva ettiği ince manaların uyumu son derece dikkate 
değer! Allah Teala, göklerde ve yerde bulunan nuru ile mümin kullarının kalbin
deki nurunu bir arada zikrediyor. Biri kalp ve basiretle görülen nur. Diğeri ise ulvi 
ve süfli alemin uzak mesafelerinin aydınlandığı gözlerle algılanabilen nur. Her 
biri diğerinden daha büyük ve önemli iki nur! 

Öyle ki bunlardan birinin bulunmadığı bir mekanda insan da bir başka canlı 
da yaşayamaz. Çünkü canlı sadece ışığın bulunduğu yerlerde yaşar. Işığın bulun
madığı karanlık yerlerde asla ne canlı yaşar, ne de bulunur. Keza vahiy ve iman 
ışığını kaybetmiş olan topluluk da ölüdür. Işıksız bir yerde canlı için hayat söz 
konusu olamayacağı gibi vahiy ışığını kaybetmiş olan kalp de hiçbir hayatiyeti 
olmayan bir ölüdür. 241 

Bu ayete "Allah göklerin ve yerin aydınlatıcısı ve hidayete erdiricisidir" 
manası verilmiştir. Çünkü göklerdeki ve yerdekiler O' nun nCıru ile doğru yolu 
bulmaktadırlar. 

Hidayete erdirmek O'nun sadece fiillerinden biridir. Nur aynı zamanda 
O'nun sıfatlarındandır da. Nitekim güzel isimlerinden biri de en-NCır'dur. 

Nur, Allah Teala'ya iki şekilde nispet edilir: Biri, sıfatın mevsufa (nitelenene) 
nispeti gibi, diğeri ise mef'Cılün (nesnenin) failine (özne) nispeti gibi. 

İlkinin örneği şu ayet-i kerimedir: l�!.J );.,. ,). :ı"l ı -;J).b "Yeryüzü, Rabbinin 
nuru ile aydınlanır"242 Burada söz konus'u edi1en, kıyamet gününde hüküm veri
leceği zaman yeryüzünün Allah' ın nuruyla aydınlanmasıdır. 

Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- meşhur bir duasındaki şu sözü de 
bunun bir örneğidir: �\ -Iı .Jı "} �J �: �r ��ı � J �.;.,. � _;.i "Beni  saptırmandan 
senin şerefli yüzünün nuruna sığın ırım! Senden başka ilah yoktur. " 

Başka bir hadiste de şöyle buyurulur: 4.i -.:_j ..)1 --s:ı.iı � j ;.f-'. jİ .� y � ;.1 
.:.ıLJkıı "Sayesinde karanlıkların aydınlığa dönüştüğü

-
yüzünün nQ�una sığınırım " 

Ravl, hadisin kelimelerinde tereddüt ederek "Sayesinde karanlıkların aydınlığa 
dönüştüğü yüzüne sığınırım " şeklinde de olabileceğini belirtmiştir. 

Allah Teala, yeryüzünün kıyamet gününde nuruyla aydınlanacağını bildir
diği gibi, Hz . Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- de Allah'ın yüzünün nuruyla 
karanlıkların nura dönüştüğünü bildirmektedir. 

Taberanl'nin Mu'cem' i  ile Sünne'sinde, Osman b. Said ed-Dariml'nin ese
rinde ve daha başka eserlerde İbn Mes'ud'un -radıyallahu anh- şöyle dediği nak
ledilmektedir: "Rabbiniz için ne gece vardır ne gündüz! Göklerin ve yerin nuru 
O'nun yüzünün nurundandır. "243 

241 el-Vabilü's-Sayyib ( 65-67) Daru' l-Beyan 
242 Zümer 39/69 
243 Taberani, el-Mu'cemü' l-Kebir ( IX/200) 
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İbn Mes'ud'un -radıyallahu anh- bu yorumu, ayeti "Allah göklerdeki ve yerdeki
leri doğru yola iletendir" şeklinde tefsir edenlerin yorumundan daha isabetlidir. 

Ayeti "Allah gökleri ve yeri aydınlatıcıdır" şeklinde tefsir edenlerin görüşü ise 
İbn Mes'ud'un -radıyallahu anh- görüşüyle çelişmez. 

Doğrusu Allah Teala, tüm bu açılardan göklerin ve yerin nurudur. 
Müslim' in ve başkalarının Sahlh' inde Ebu Musa el-Eş'arl' nin şöyle dediği 

nakledilmiştir: "Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- aramızda dikilip şu beş ke
limeyi söylemiştir: Allah uyumaz. O'na uyumak da yaraşmaz. Adalet terazfsini(n 
kefelerin i, kulların ın amellerinin iyi veya kötü oluşuna göre) indirir ve kaldırır. 
Geceleyin yapılan davranışlar (hemen sonrasındaki} gündüz vakti yapılanlardan 
önce, gündüz yapılanlar da (hemen sonrasındaki) gece yapılanlardan önce O'na 
yükseltilir. O'nun perdesi nurdur. Eğer o perdeyi açsaydı yüzünün parlaklığı, 
gözünün ulaşabildiği -ki her şeye ulaşır- tüm mahlukatın ı  yakıp kül ederdi. "244 

Müslim'in Sahlh' inde Ebu Zer'in -radıyallahu anh- şöyle dediği nakledilmiştir: 
; ı) Ji .�) :Jt_; �-.!.t.J �i.J jı :�J ..;h. ' ..lıı � ..İli J�; --'..JL! "Hz. Peygamber'e 
-sallallahu aleyhi vesellem- 'Rabbini gördün mü?'  diye sordum. 'O nurdur. Nasıl göre
bilirim ki? '  diye cevap verdi "245 

Hocam Şeyhulislam İbn Teymiye'nin (ö.  728) şöyle dediğini işittim : Hadisin 
manası şöyledir: O' nun çevresinde görülmesini engelleyen bir nur vardır. O'nu 
nasıl görebilirim ki? 

Daha sonra hocam sözlerine şunu eklemiştir: Nitekim hadisin sağlam olan 
varyantlarından birinde "Rabbini gördün mü?" sorusuna Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- "Bir nur gördüm " cevabını vermesi246 bu manayı destek
lemektedir. 

Yukarıda Ebu Zer' den -radıyallahu anh- naklettiğimiz hadis bir çok alime kapalı 
gelmiştir. Sahih görenlerden bir kısmı, onu yukarıdakinin aksine �ı) Jı �) şek
linde okumuş ve "Nurdur. Onu görürüm" tarzında yorumlamıştır. Bu· yanlış bir 
okuyuş ve yanlış bir yorumlamadır. 

Onların böyle problemli ve yanlış bir yorum yapmalarının sebebi, Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- Rabbini gördüğü hakkındaki kat'! inançla
rıdır. "Nerede, nasıl mümkün olsun?" anlamındaki Ji şeklindeki okuyuş, görme 
hadisesinin olmadığı manasına geldiği için şaşırmışlar ve böyle bir yorum yap
mışlardır. Bu kanaatte olanların bir kısmı ise kelimelerinin karışık olduğunu ileri 
sürerek hadisi reddetme yoluna gitmiştir. 
-------�-�----

244 Müslim (l/423) Kitabü'l-Iman, Babu isbati rü'yetillah. Hadisin tercümesinde Nevevl şerhin
den faydalanılmış ve parantezler bu sebeple konulmuştur. (Mütercimin notu) 

245 Müslim (l/422) Iman, Babu isbati rü'yetillah; Tirmizl, (V/369) tefsir, Babu tefsiri sureti'n
Necm 

246 Müslim ( l/422) iman, Babu isbati rü'yetillah. 
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Her iki tavır da delilin gereğini bir kenara itmektir. 
Osman b. Said ed-Darimi, Kitabü'r-Rü'ye adındaki eserinde Hz. Peygamber' in 

-sallallahu aleyhi vesellem- miraç gecesinde Rab bini görmediği konusunda sahabenin 
icma ettiğini nakletmiştir. 

Bu konuda İcma olduğunu ileri sürenler içerisinde bazıları sadece İbn Abbas' ı  
istisna etmiştir. 

Hocam İbn Teymiye şöyle derdi: Bu konuda gerçek bir ihtilaf yoktur. Çünkü 
İbn Abbas, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- Allah' ı  bilinen görme orga
nıyla gördüğünü söylememiştir. 

Ahmed b .  Hanbel, iki görüşünden birinde İbn Abbas' ın bu yorumuna katıl
mış ve Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- Rabbini gördüğünü söylemiştir. 
Ancak bilinen görme organıyla gördüğünü belirtmemiştir. Ahmed b. Hanbel' in 
bu sözü, İbn Abbas'ın sözü gibidir. 

Hocam İbn Teymiye'nin, Ebu Zer'den nakledilen hadisin manası hakkında 
söyledikleri de bunun doğru olduğunu gösterir. O şöyle demiştir: Allah bilir ya, 
başka bir hadiste yer alan "O'nun perdesi nurdur" ifadesindeki nur, "Bir nur 
gördüm " ifadesinin geçtiği hadisteki nurla aynıdır. 

Fasıl :  

(_� 4� �.� o_)) � "Onun nuru içinde bir kandil bulunan b ir  oyuk 
gibidir. " ayeti, Ubey b. Ka'b ve başkalarının belirttiği gibi mümin kulun kalbin
deki nurun misalini zikretmektedir. 

•)) "Onun nuru" tamlamasındaki zamirin kimi gösterdiği hakkında ihtilaf 
edilm-iştir: 

Bir görüşe göre bu zamir Hz . Peygamber' i -sallallahu aleyhi vesellem- göstermek
tedir. Bu durumda burada bahse konu olan Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi 
vesellem- nurudur. 

Diğer bir görüşe göre ise bu zamir mümini göstermektedir. Bu durumda ise 
bahis konusu olan müminin nurudur. 

İsabetli olan bu zamirin Allah' ı  göstermesidir. Buna göre söz konusu edilen, 
kulları içerisinde Allah'ın nurundan en çok nasiplenen kulu Muhammed' in kal
bindeki İlahi nurdur. 

Bu görüşe göre zamir, - muhtemel şıkların en uygunu olan - Allah' ı  gös
terdiği gibi yukarıdaki yorumları da kapsar. Dolayısıyla ifade ve mana bakımın
dan en uygun olan görüş budur. 

Nur, Allah 'a  nispet edilir. Çünkü onu kuluna bağışlayıp ihsan eden O' dur. 
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Kula n ispet edilir. Çünkü o, nuru kabul etmekte ve onu kendisinde bulun
durmaktadır. 

Nur, hem onu yaratana hem de kabul edene nispet edilebilir. Çünkü nurun 
faili (yaratıcısı } ,  kabul edicisi, mahalli (bulunduğu yer) , taşıyıcısı ve maddesi var
dır. Ayet-i kerime bunların hepsini tafsilatıyla kapsamıştır: 

Faili Allah Teala' dır. Onu yayar ve dilediği kullarını nuruna iletir. 
Nuru kabul eden mümin kuldur. 
Mahalli müminin kalbidir. 
Taşıyıcısı, müminin azmi, iradesi ve himmetidir. 
Maddesi ise müminin söz ve davranışlarıdır. 
Ayetin kapsamış olduğu bu harikulade benzetmede bir çok mana, incelik ve 

nuruna nail kılmak suretiyle Allah'ın mümin kuluna bahşettiği nice nimet, göz 
aydınlığı ve kalp süruru vardır. 

Bu benzetmeyi edebiyat teorisyenleri iki şekilde tahlll ederler: 

1 .  Benzetmedeki unsurların hepsinin bir arada değerlendirilmesi: Bu, daha 
kolay ve zorlamadan uzak bir yoldur. Ayette zikredilen unsurların hepsi tamamıyla 
müminin nuruna benzetilir. Bunların her birinin tek tek detayına ve müminin 
nurunda tekabül ettiği şeye girilmez. Kur'an misalleriı;ün çoğu böyledir. 

Mişkatı düşünelim! O, ışığın daha toplu olması için duvarda açılan lambanın 
konulduğu oyuktur. Onun içindeki lamba, saflık ve güzellikte incimsi bir yıldıza 
benzeyen cam bir fanus içindedir. O lambanın yanmasını sağlayan madde, en 
saf ve yakıtı çok kuvvetli bir yağdır. O yağ, gündüzün başında da sonunda da 
güneşini alabileceği hoş bir arazinin ortasında yetişen bir zeytin ağacından elde 
edilmiştir. O ağaç, doğuda da batıda da değildir. Aksine arazinin tam ortasında 
bulunur, güneşini en güzel şekilde alır. Etrafı korunaklıdır, hiçbir afete maruz kal
maz. Ondan elde edilen zeytinyağı o kadar aydınlık, saf ve güzeldir ki, neredeyse 
ateşle temasa geçmeden bile etrafını aydınlatacaktır. 

İşte Allah Teala'nın, mümin kulunun kalbinde olduğunu belirttiği İlahi nurun 
misali , buradaki unsurlardan meydana gelmektedir. 

2 .  Benzetmedeki her unsurun ayrı ayrı değerlendirilmesi: Buna göre 
lambanın bulunduğu oyuk müminin göğsüdür. Cam fanus müminin kalbidir. 

Müminin kalbi rikkat, saflık ve sağlamlık bakımından cam fanusa benzetilmiş
tir. Çünkü müminin kalbi bu üç özelliği de taşır. Rikkati sebebiyle merhamet eder, 
ihsanda bulunur, sevgi gösterir ve yaratıklara şefkatli davranır. Saflığı sayesinde 
hakikat ve bilgi kendisine olduğu gibi görünür. Bulanıklık, kir ve pislikten uzak 
olur. Sağlamlığı ile Allah ' ın emri konusunda titiz davranır, Allah düşmanlarına 
karşı katı olur ve hakkı Hak için ayakta tutar. 
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Allah Teala, kalpleri kaplar gibi varetmiştir: Nitekim ümmetin ilk alimlerinden 

biri şöyle demiştir: "Kalpler, Allah 'ın yeryüzündeki kap/arıdır. Onların Allah 'a en 
sevgilisi, en rakik, en sağlam ve en saf olanıdır. " 

Benzetmedeki lamba müminin kalbindeki iman nurudur. Ağaç ise , hidayet 
ve hak dini içeren vahiy ağacıdır. Lambaya aydınlığını veren madde ondan elde 
edilmiştir. 

Üst üste nur, sağlam fıtrat ve doğru algılama nuru ile vahiy ve kitap nurudur. 
Bu nurların her biri diğerine eklenir ve böylece kulun nuru kat kat olur. Bu sebeple 
neredeyse vahyi dinlemeden önce hakkı ve hikmeti söyleyecek vaziyettedir. Vahiy 
de, onun kalbinde ve dilinde bulunan gerçeklerin aynını getirir. Böylece akıl ve 
şeriat şahidi, fıtrat ve vahiy onun indinde birleşir. Aklı da, fıtratı da, zevki de ona 
Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- getirdiğinin gerçek olduğunu gösterir. 
Ona göre akıl ve vahiy çelişmez. Aksine birbirini güçlendirir ve destekler. 

İşte üst üste nurun alameti böyledir. "Akli kesinlikler" diye isimlendirdiği zan 
ve cahilliklerden oluşan temelsiz şüphelerin ve bozuk hayallerin dalgaları içinde 
boğuşan kimsenin durumu ise tam bunun aksinedir. Nitekim Cenab-ı Hak, onun 
durumunu da şöyle tasvir etmektedir: "Yahut (o kafirlerin duygu, düşünce ve 
davranışları) engin bir denizdeki yoğun karanlıklar gibidir; (öyle bir deniz) ki, 
onu dalga üstüne dalga kaplıyor; üstünde de bulut . . .  Birbiri üstüne karanlıklar . . .  
İnsan, elini çıkarıp uzatsa, neredeyse onu dahi göremez. Bir kimseye Allah nur 
vermemişse, artık o kimsenin aydınlıktan nasibi yoktur. "247 

Bu ayet-i kerimeler, insanların durumlarını en güzel şekilde kapsamakta ve 
içine almaktadır. İnsanlar iki kısımdır: 

Bir kısmı Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- Allah'tan getirdiği pren
sipler hususunda hakkı bulan hidayet ve basiret sahipleridir. Onlar, o hakla çeli
şen her şeyin bir takım şüpheleraen ibaret olduğunu bilirler. Bu şüpheler, akıl ve 
vahiy konusunda yeterince nasiplenmemiş olan kimseye karışık gelir. Sonunda 
o kimse, söz konusu şüpheleri faydalı bir şey zanneder. Şu ayet-i kerimede zikre
dilen serap işte o kimsenin fayda umduğu şüphelerdir: "İnkar edenlere gelince, 
onların amelleri, ıssız çöllerdeki serap gibidir ki susayan onu su zanneder; n i
hayet ona vardığında orada herhangi bir şey bulamamış, üstelik yanıbaşında 
da (inanmadığı, kendisinden sakınmadığı) Allah 'ı bulmuştur. Allah ise, onun 
hesabını tastamam görmüştür. Allah hesabı çok çabuk görür. "Yahut (o kafirlerin 
duygu, düşünce ve davranışları) engin bir denizdeki yoğun karanlıklar gibidir; 
(öyle bir deniz) ki, onu dalga üstüne dalga kaplıyor; üstünde de bulut . . .  Birbiri 
üstüne karanlıklar . . .  insan, elini çıkarıp uzatsa, neredeyse onu dahi göremez. Bir 
kimseye Allah nur vermemişse, artık o kimsenin aydın lıktan nasibi yoktur. "248 

24 7 Nur 24/40 
248 Nur 24/39-40 
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Hidayet ve basiret sahibi kimseler ise , hak din, faydalı bilgi ve salih amel 
taraftarıdırlar. Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- bildirdiği hususları tasdik 
ederler. Bir takım şüphelere dayanarak ona karşı gelmezler. Emirlerinde ona 
itaat eder, arzu ve heveslerine uyarak yaptıkları güzel davranışları heder etmez
ler. Onlar, bilgi bakımından "Yalancı, koyu bir cehalet içerisinde kalmış gôfiller"249 
takımından değildirler. Davranışları bakımından da, nasiplerinden faydalanan, 
dünya ve ahirette yaptıkları boşa gitmiş, gerçekten kendilerine yazık etmiş kim
selerden değildirler. 

Apaçık vahiy, onların yolunu ışıtmaktadır. Vahyin nliru sayesinde, karanlığa 
saplanmış olanların karanlık görüşler, sapıklık ve şüphe içerisinde bocalayıp şa
şırdıklarını, tereddütler geçirdiklerini, serap görüntüsüyle aldandıklarını ,  Allah'm  
peygamberini gönderdiği hikmet ve ayırıcı sözden mahrum ve  yoksun oldukları
nı görürler. Çünkü hep işe yaramaz fikirlere ve bir takım derme-çatma düşünce
lere bağlanmışlardır. Onlardan hoşlanmışlar, onları baş tacı edip Kur'an ve sün
netin önüne geçirmişlerdir. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurur: "Hiç şüphe yok 
ki, onların kalplerinde, asla yetişemeyecekleri bir büyüklük hevesinden başka 
bir şelj yoktur. "250 Arzu ve heveslerine uymaları ve şeytanın empoze ettiği kibir, 
onları bu duruma düşürmüştür. Bu sebeple onlar, hiçbir delil olmadığı halde 
Allah ' ın ayetleri hakkında tartışırlar. 

Fasıl :  

Ne yaptıklarını bilmeyip arzu ve heveslerine uyarak zulmeden kimseler hak
kında Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "On/ar sadece zanlarına ve nefisleri
nin hevô ve heveslerine uyarlar. Halbuki onlara Rab/eri tarafından uyacakları 
mükemmel rehber çoktan gelmiş bulunuyor. "251 

Bu kimseler iki gruptur: 
1 .  Bilgi sahibi olduklarını ve doğru yolda bulunduklarını zannedenler. Bun

lar cahil ve sapık kimselerdir. Üstelik cahil olduklarından da habersizdirler. Hakkı 
bilmezler, hakka 'Jyanlara düşmanlık ederler. Batılı destekler, batılı sever ve batıla 
uyanlarla dostluk ederler. Allah, onlar hakkında şöyle buyurmuştur: "Bununla bir 
şey elde edeceklerini sanacaklar. lyi bilin ki onların işi gücü yalan söylemektir"252 

Onlar, bir şeyi gerçekte ok.;uğundan farklı düşündükleri için çölde susuz ka
lıp da serap gören kimse gibidirler. O kimse gördüğünü su zannedip de yanına 
vardığında nasıl bir şey bulamazsa bunlar da öyledir. Davranışları ve bilgileri, en 
ihtiyaç duydukları anda bir sera.p gibi buharlaşır gider. Üstelik bunla;, gördüğü 
seraba koşup da su bulamayan kimse gibi sadece mahrumi�,0t ve hüsranla karşı-

249 Zariyat 51 /1 1 
250 Fussılet 40/56 
251 Necm 53/23 
252 Mücadele 58/18 



Sure :  24 • Nur  Suresi •!• 151 ----

!aşmazlar. Bunlara ilaveten hükmedenlerin en üstünü ve en adaletlisi olan Allah' ı  
karşılarında buluverirler. o da, sahip oldukları bilginin ve yaptıkları davranışla
rın hesabını görür ve zerre miktarı şaşmayacak şekilde karşıl ıklarını öder. Fayda 
umarak yaptıkları o davranışları havada uçuşan toz zerrelerine çevirir. Çünkü 
onlar rızasını gözeterek, peygamberinin yoluna uyarak hareket etmemişlerdir. 

Allah Teala, faydalı bilgi sandıkları o temelsiz şüpheleri de aynı şekilde toz 
zerrelerine çevirir. Böylece onların davranışları da bilgileri de kendileri için bir 
üzüntü sebebi olur. 

Serap, öğle vaktinde çölde güneş ışığının etkisiyle görünen akarsu görüntü
südür. 

Ayette yer alan ••_J ı kelimesi ise, dağ ve vadinin yer almadığı düz alan 
manasındadır. 

Allah Teala, bilgi ve davranışlarını vahiyle temellendirmeyen kişinin duru
munu şiddetli sıcakta yolculuk eden kişinin serap görmesine ve su zannettiği 
şeyin kızgın bir ateş olduğunu görmesi üzerine uğradığı hayal kırıklığına benzet
miştir. 

İnsanların haşr edildiği ve şiddetli bir susuzluğa maruz kaldıkları kıyamet gü
nünde batıla uyanların bilgi ve davranışlarının akıbeti işte budur! Bir serap görür
ler ve gördüklerinin su olduğunu zannederler. Oraya gittiklerinde ise karşılarında 
Allah' ı  bulurlar. Zebaniler onları Cehenneme götürürler. "Onlara bağırsaklarını 
parça parça edecek kaynar su içirilir. "253 Onlara içirilen bu su, edindikleri fayda
sız bilgiler ve Allah'ın rızasını gözetmeden yaptıkları davranışlardır. Allah o bilgi 
ve davranışları kaynar su haline dönüştürür ve onlara içerir. Nitekim "Besle
meyen ve açlığı gidermeyen diken"254 şeklinde tanıtılan yiyecekleri de böyledir. 
Dünyada edinmiş oldukları bilgiler ve yapmış oldukları davranışlar da ahiretteki 
yiyecekleri gibi faydasızdır. Ne besler, ne de açlığı giderir. Allah onlar hakkın
da şöyle buyurmuştur: "De ki: Size, (yaptıkları) işler bakımından en çok ziyana 
uğrayanları bildirelim mi? (Bunlar;) iyi işler yaptıklarını sandıkları halde, dünya 
hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. "255 

Allah Teala şu ayet-i kerimelerde de onları kastetmiştir: "Onların yaptıkları 
her bir (iyi} işi ele alırız, onu saçılmış zerreler haline getiririz (değersiz kılarız) "256 

"Böylece Allah onlara, işlerini, pişmanlık ve üzüntü kaynağı olarak gösterir 
ve onlar artık ateşten çıkamazlar"257 

253 Muhammed 47/16 
254 Gaşiye 88/6-7 
255 Kehf 18/103-104 
256 Furkan 25/23 
257 Bakara 2/167 
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2 .  Karanlığa saplanmış kimseler: Bunlar koyu bir cehalet içerisine gömül
müş, cehaletle çepeçevre sarılmışlardır. Hayvanlar gibi, hatta hayvanlardan da 
aşağıdırlar. Bu, basiretsiz ve Allah ' ın hidayetine dayanmaksızın sadece taklitle 
yaptıkları davranışlarının neticesidir. 

Ayette geçen ..:..ıLJ.b "zulümat" kelimesi, "karanlık" anlamındaki ci..d� "zul
met" kelimesinin çoğuludur. Buradaki karanlıklar, cehalet, inkar, haksızlık ile 
arzu ve heveslere uymak, şüphe ve tereddüt, Allah' ın peygamberlerini gönder
miş oluğu gerçekten ve insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere indir
miş olduğu kitabın nOrundan yüz çevirmektir. 

Allah Teala'nın, Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ' le göndermiş olduğu 
hidayetten yüz çeviren kimse, karanlıklar içerisinde bocalar. Çünkü o kişinin sözü 
de, davranışı da, girmesi de, çıkması da, akıbeti de karanlıktır. Ayrıca yüzü, sözü 
ve hali de karanlıktır. Yarasa gibi aydınlıktan kaçan tabiatı Hz. Muhammed'in 
-sallallahu aleyhi vesellem- getirdiği nOr ile karşılaşsa hemen ondan kaçar. O nur, ne
redeyse onun gözünü alacaktır. Bu sebeple, kendisine sevimli gelen layık olduğu 
karanlık görüşlere sığınır. Şairin şu sözü bu anlamda ne kadar güzeldir: 

"Günün alımlı ziyasıyla kör olur yarasa 
Karanlık olsa biraz çekmez amma hiç tasa" 

Bunlar da süprüntü fikirlerde dönüp dolaşır, yaygara koparırlar. Ancak vahiy 
nuru doğup risalet güneşi ortaya çıkınca yarasa gibi karanlıklara sığınırlar. 

Ayet-i kerimede yer alan jJ kelimesi, "derin" manasında olup, "dev dalga" 
anlamına gelen � kelimesin� S.idiyet bildiren bir ism-i mensup (nispet bildiren 
bir kelime)dir. 

Ayetteki ::...,t.-.;. �j1 er CY �� ı:r CY �� "Onu dalga üstüne dalga kaplıyor; 
üstünde de bulut" ifadesi, vahiyden yüz çeviren kişinin durumunu tasvir etmek
tedir. 

Allah Teala, bu kişinin kalbindeki şüpheleri ve batıl fikirleri birbiri üstüne 
binmiş olan deniz dalgalarına benzetmektedir. 

�� "onu kaplıyor" fiilindeki o "onu" zamiri, � "deniz" kelimesini, ...; � ı:r 
"üstünde" kelimesindeki zamir ise (y "dalga" kelimesini göstermektedir. 

Bu üst üste dalgalar bulutlarla kaplıdır. Dolayısıyla burada birçok karanlık 
vardır: Dalgalı denizin karanlığı, üstündeki dalganın karanlığı ve hepsinin üze
rinde bulunan bulutun karanlığı .  . .  Öyle ki , bu denizde bulunan kişi elini çıkarıp 
uzatsa elini bile göremez . . .  
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Ayetteki \j;\� � � "neredeyse elini dahi göremeyecek" ifadesinin tahlilinde 
ihtilaf edilmiştir: 

1 .  Gramercilerden çoğuna göre bu ifade, eli görmenin yakın ve muhtemel 
olmadığını belirtir. Dolayısıyla mutlak olarak görmenin söz konusu olmadığını 
belirtmekten daha etkilidir. Çünkü mutlak olarak görmenin söz konusu olmadı
ğını söylemek, sadece bir şeyin meydana gelmeyeceğini belirtir, onun yakın ve 
muhtemel olmadığını belirtmez. Böylece bu ifade ile sanki "Elini görmesi hiçbir 
şekilde mümkün değildir" denilmiştir. 

Bu görüşte olanlar şu açıklamayı yapmışlardır: .:ı lS', mukarebe (öznesinden 
sonra zikredilen fiilin meydana gelişinin yakın olduğunu bildiren} fiillerdendir. Bir 
şeye olumlu veya olumsuz bir hüküm vermekte onun diğer fiillerden bir farkı yok
tur. � .:ıl5 "Falanca kişi, şu işi yapayazdı" denildiğinde, o kişinin o fiili yapması
nın yakın olduğunu bildirir. Ayette olduğu gibi � � r-l şeklinde olumsuz kulla
nıldığında ise o kişinin o işi yapmasının yakın ve muhtemel olmadığını belirtir. 

2 .  Başka bir gruba göre ise bu ifade, ayetteki kişinin elini güçlükle gördüğü
nü belirtir. Çünkü söz konusu fiilde, zikredilen karanlıklardan dolayı elin büyük 
zorluklarla görüldüğü manası vardır. 

Bunlar görüşlerini şöyle savunmuşlardır: .:ıl5 fiilinde diğer fiillerde bulunma
yan bir özellik vardır. Bu fiil olumlu kullanıldığında olumsuz, olumsuz kullanıldı
ğında ise olumlu manaya gelir. Mesela G\)! J...:>İ ..:..ı..t5 L. şeklinde başına olumsuz 
edat konularak kullanıldığında "Sana güçlük ve zorlukla ulaştım" manasını verir 
ve bu sözü söyleyen kişinin muhatabına ulaştığını belirtir. i _;;,.,_ J..:j .:ıl5 şeklinde 
başına hiçbir olumsuz edat konulmadan kullanıldığında ise "Zeyd kalkayazdı ,  
neredeyse kalkacaktı" manasını verir ve Zeyd' in kalkamadığını belirtir. Nitekim 
şu ayet-i kerimelerde bu durumu görmekteyiz: 0; fa \J)l5 �_;.� 4"1 � r� w �,_, 
f..ı.J � "Al/Cıh 'ın kulu, O'na yalvarmaya (namaza) kalkınca, neredeyse onun 
et;eıj;�da kere gibi ?irbirlerin� geçeceklerdi"258 f> ��\ � )J}.} ıJ_;AS �� \ S� 0p 
0 � �! 0) .,l.J }�ı \� W "O inkar edenler Zikr'i (Kur' an'ı) işittikleri zaman, 
neredeyse seni gözleriyle devirivereceklerdi "259 

Nitekim .:ıl5 fiilinin bu özelliği iki beyitte bir bilmece gibi formüle edilmiştir: 

"Nahiv üstadı !  Ne dersin? Sana bir bilmece var: 
Bir fiil var ki şaşırtır beni oldum olası 

258 Cin 72/19 
259 Kalem 68/51 
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Şekli menfiyse eğer müspet olur manası 
Şekli müspet ise menfi! Ne kadar manidar!" 
3.  Ebu Abdillah İbn Malik' in de bulunduğu bir topluluk ise şöyle demiştir: 

JlS fiili i � -lıj .:ıl5 "Zeyd kalkayazdı" şeklinde olumlu kullanılması durumunda 
öznesinden sonra gelen fiilin gerçekleşmediğini, örnek cümledeki Zeyd' in kalk
madığını belirtir. Bu durumda olumsuz kullanılması halinde öznesinden sonra 
gelen fiilin gerçekleşmemesini haydi haydi gerektirir. 

Bu gruba göre J\5 fiili, olumlu da olsa olumsuz da olsa öznesinden sonra 
gelen fiilin gerçekleşmediğini belirtir. Buna göre Zeyd ' in kalkmadığını belirtmek 
için i � ..lı_j � � ifadesini kullanmak, � ifadesinden anlamca daha etkilidir. 

Bunların delili şudur: Eğer bu fiil mukarebe fiili olarak olumsuz kullanılırsa 
fiilin meydana gelişinin yakın olmadığını belirtir. Bu ise onun hiç olmadığının 
belirtilmesinden daha etkilidir. Olumlu kullanıldığında ise isminin haberine (öz
nesinin daha sonra gelen normal fiile) yakın olmasını gerektirir. Bu da, o fiilin 
oluşa yazdığını, ama oluşmadığını gösterir. 

Ne var ki, bu görüşe göre 0)•:� ı_,�l5 Loj u�.b "Kestiler, ama az kalsın 
kesmeyeceklerdi "260 ayeti, J.-:>İ ..:.ı.ı5 ı... _, �! ..:..L> J "Sana ulaştım, ama neredeyse 
ulaşamayacaktım" ve r-LJ u.ı5 \... _, ..:.....J...., "Kurtuldum ama neredeyse kurtulama
yacaktım" gibi örnekler problemli hale gelir. 

Ancak bu görüş sahipleri, bu kullanımla ilgili olarak kendilerine yöneltile
bilecek itirazları şöyle cevaplandırmaktadırlar: Bu kullanımlarda iki ayn cümle 
vardır. Çünkü bu ifadeler .J �Jl.A.. 05i � L>İ � US ...:....W "Falanca işi nihayet yaptım . . 
Halbuki daha önce yapmaya dahi yaklaşamamıştım. "  anlamını içermektedirler. 
Bunlardan birincisi fiilin yapıldığını göstermektedir. İkincisi ise fiilin yapılmasına 
yakın bir durumun bile elde edilemediğini ,  aksine onun yapılmasından ümitsiz 
bir halde bulunulduğunu belirtir. Bu ikisi ise tamamen iki ayrı duruma işaret 
etmektedir. 

4. Bazıları da bu fiilin mazi (geçmiş zaman kipi) ve muzari (geniş zaman kipi) 
olarak kullanılmasını birbirinden ayırmışlardır. Eğer olumlu şekilde kullanılıyorsa 
- mazi olsa da, muzart olsa da - öznesinden sonra gelen fiilin meydana gelişinin 
yakın olduğunu ifade eder. Eğer muzarl kiple olumsuz olarak kullanılıyorsa özne
sinden sonra gelen fiilin meydana gelmesinin uzak ve hatta mümkün olmadığını 
gösterir. Bunun örneği ulj! .L� f3 "neredeyse elini göremeyecek' " ayetidir. Mazi 
kiple olumsuz olarak kullanılması halinde ise öznesinden sonra gelen fiilin mey
dana geldiğini gösterir. Bunun örneği ise 0� ı.J�l5 Loj � �.b "Kestiler, ama az 
kalsın kesmeyecek/erdi "261 ayetidir. 

260 Bakara 2/71 
261 Bakara 2/71 
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Gramercilerin bu konudaki bütün görüşleri yukarıda aktardıklarımızdan 
ibarettir. 

Bize göre isabetli olan görüş ise şöyledir: .)l5 yakınlık ifade eden bir fiildir. 
Diğer fiillerin içerdiği hükümleri o da içerir. Ayet-i kerimede zikredilen "görme" 
fiilinin gerçekleşmemesi ise , .)\.5 fiilinin lafız ve manasından elde edilmez. Çünkü 
bu fiilin manası , olumsuzluk içermez. Ayette söz konusu olan olumsuzluk, o fiilin 
manasıyla ilişkili başka unsurlardan elde edilir. Çünkü "görme" fiili, gerçekleşme 
sınırına yaklaşmıştır. Bu ise, onun gerçekleşmediğini gösterir. 

Eğer fiil tek ve bağımsız bir cümlede ve olumsuz formda kullanılsa öznesin
den sonra gelen fiilin gerçekleşmeyeceğini gösterir. Buna şu cümleleri örnek ve
rebiliriz: (_� .:.ı4Jı .)� ';J.J • .)� �l .)� ';J.J .� Jlk)I .)� ';J "Batıla uyan kimse 
kurtuluşa ermez. Cimri lider olamaz. Korkak sevinemez" 

Ancak fiil iki cümlede ve olumsuz olarak kullanılırsa İbn Malik' in dediği gibi 
daha önce gerçekleşme sınırına bile yaklaşamayan bir fiilin gerçekleşmesini ifade 
eder.262 

Buraya kadar .)\.5 fiili ile ilgili hususu araştırdık. Ayetteki l.;,\:� .15:: _,J ifadesinden 
kastedilen ise şiddetli karanlıktan dolayı kişinin elini görmesinin yakın ve muhte
mel dahi olmadığıdır. İlk bakışta anlaşılan mana budur. Görmesi yakın ve muh
temel dahi değilse nasıl görebilir ki? Nitekim Zü'r-Rumme şöyle demiştir: 

( \. L I \ ) ' •' � ı.:...J,,_ : : İ\ 1 <..!'� v- - ; � <.S .w ....;-:-! .) 
"Felek ayırdı, fakat Meyy'in aşk u sevdası 
Zeva.Ie ermedi bir an, gönüldedir yarası" 
Yani bu sevda yok olmaya yaklaşmış bile değil, nasıl yok olduğu söylene

bilir? 
Allah Teala, onların davranışlarını öncelikle faydasız oluşu ve zararla sonuç

lanması bakımından aldatıcı bir seraba benzetti . Bu serap, kişiyi uzaktan aldatır. 
Ancak yanına gelince umduğu ve arzu ettiği şeyi tersine çeviriverir. 

Akabinden aynı davranışları iman nCırundan uzak ve temelsiz oluşu bakı
mından üzerini bulutların kapladığı birbiri üstüne l. •nmiş deniz dalgalarının ka
ranlığına benzetti. 

Bu ne kadar yerinde bir benzetmedir! Bid'atlere saplanmış, sapık ve Allah'a 
kulluk ederken O'nun göndermiş olduğu peygamberin ve indirmiş olduğu kita
bın ilkeleriyle çelişki içerisinde olan kimsenin durumuna ne kadar uygundur! 

Bu benzetme, onların boşa gidecek davranışlarına tam uygun ve açık bir 
benzetmedir. Bozuk inanç ve fikirleriyle de ilişkilidir. 

262 Şerhu İbn Akli 'ale'l-Elfiyye (1/322) 
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Serap ve karanlıklar onların bilgi ve davranışlarını temsil etmektedir. Onların 
ilmi de davranışları da gerçekliği olmayan bir seraptan ve nur içermeyen karan
lıklardan ibarettir. 

Bu ayette zikredilen benzetme , kaynağı nübüvvet nuru olan müminin bilgi 
ve davranışlarıyla ilgili önceki benzetmenin mukabilinde zikredilmiştir. O nübüv
vet ki, yağmur gibi ülkelere ve insanlara hayat verir, dünya ve ahiret halkının 
faydalandığı bir nurdur. 

Bu sebeple Allah Teala, bu iki misali dostları ve düşmanları için Kur'an'da 
bir çok yerde zikretmiştir.263 

Allah Teala, bu ayet-i kerimede kafirlere iki misal vermiştir. Biri serap misali, 
diğeri ise kat kat karanlıklarla ilgili misaldir. Çünkü hidayet ve haktan yüz çevi
renler iki gruptur. 

1 .  Bir şeyi bildiğini zannedip de gerçekte bir şey bilmeyenler: Bunlar, hakikat 
ortaya çıktığında yanıldıklarını anlarlar. Cahillerle bid'atlara, arzu ve heveslerine 
uyanların halleri böyledir. Onlar kendilerinin doğru yolda ve bilgili olduklarını sa
nırlar. Hakikat ortaya çıkınca ise gerçekte hiçbir temele dayanmadıklarını, inançla
rının ve inançlarına bağlı olarak yaptıkları davranışların çöldeki bir seraptan farksız 
olduğunu anlarlar. Allah' ın rızası gözetilmeden ve Allah'ın emri olmadan yapılan 
davranışlar, çölde yolculuk eden insanın su zannettiği yanına vardığında ise hiçbir 
şey bulamadığı bir serap gibidir. Çünkü yaptığı o davranışları kendisine faydalı 
olacağını düşünerek yapar. Halbuki o davranışların ona hiçbir faydası yoktur. Al
lah Teala o tür davranışlar hakkında şöyle buyurmaktadır: "Onların yaptıkları her 
bir (iyi) işi ele alırız, onu saçılmış zerreler haline getiririz (değersiz kılarız}"264 

Verilen örnek son derece dikkate değer! Allah Teala, her hangi bir bina, ağaç 
ve bitkinin olmadığı bir çölde görülen bir serabı örnek veriyor . . .  Serabın hakikati 
yoktur. Bu sebeple serap, yukarıda özellikleri sayılan kişilerin iman ve hidayetten 
mahrum olan davranışlarına tıpatıp uymaktadır. 

:L; 0ıriıı � "Susayan onu su zan'.1eder'' ifadesi çok ilgi çekicidir. <Jfr-12-ll 
"şiddetli susuzluk çeken kimse" demektir. lşte böyle birisi çölde bir serap görüyor 
ve onu su zannedip ardına düşüyor. Ancak yanına vardığında hiçbir şey bulamı
yor . . .  Yukarıda özellikleri belirtilen kişilerin durumu da aynıdır. Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- emirlerini dikkate almadıkları ve Allah' ın rızasını gözetme
dikleri için yaptıkları işler hiçbir değer ifade etmez. En ihtiyaç duydukları bir 
zamanda tüm yaptıkları geçersiz hale getiriliverir ve böylece hiçbir faydasını gör
mezler. . .  Üstelik karşılarında Allah'ı bulurlar. O da onlara yaptıklarının cezasını 
verir ve hesaplarını tastamam ödeyiverir . . .  

263 İctimau'l-cüyCışi'l-İslamiyye (Vl/12) 
264 Furkan 25/23 
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EbCı Said el-Hudri'nin -radıyallahu anh- rivayet ettiği sahih bir hadiste Hz. 
Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- kıyamet günündeki tecelli ile ilgili olarak şöy
le buyurmuştur: "Cehennem getirilir ve içilecek bir su kaynağı gibi gösterilir. 
Yahudflere sorulur: 

- Dünyada iken neye tapın ıyordunuz? 

Yahudiler: 
- Allah' ın oğlu Üzeyr'e tapınıyorduk. 

- Yalan söylediniz, Allah 'ın ne eşi vardır, ne de oğlu! Şimdi ne istiyorsunuz? 

- Içmek için bize su vermeni istiyoruz! 

- Hadi için bakalım! 

Onların hepsi gördükleri serabın içine, su zannettikleri Cehenneme düşerler. 

Sonra Hıristiyanlara sorulur: 

- Dünyada iken neye tapınıyordunuz? 

Hıristiyanlar da: 

- Allah' ın oğlu lsa 'ya tapınıyorduk! 

- Yalan söylediniz! Allah 'ın ne eşi vardır, ne de oğlu. Peki şimdi ne istiyorsu-
nuz? 

- Içmek için bize su vermeni istiyoruz! 

- Hadi için bakalım. 

Onların da hepsi gördükleri serabın içine, su zannettikleri Cehenneme 
düşerler. "265 

Batıla uyan herkesin akıbeti işte böyledir. Bağlandığı batıl esaslar, en muhtaç 
olduğu bir zamanda kendisini yapayalnız bırakır. Zaten batılın bir hakikatı ve 
gerçekliği yoktur. Adı üstünde geçersiz ve temeli olmayan bir şeydir. 

İnanç gerçeğe uygun olmaz ve hakka dayanmazsa onunla ilgili olan her şey 
batıl demektir. Allah' ın rızası aranmadan veya emirleri dikkate alınmadan yapı
lan işlerin amacı batıldır, temelsizdir. Amacı bi'ıtıl olan işin kendisi de batıl olur. O 
işi yapan kişi de, umduğu neticenin zıddıyla karşılaşacağı için zarar görür. İnancı 
ve inancı doğrultusunda yaptığı işler, sadece boşa gitmekle kalmaz . Aksine onlar 
sebebiyle azap da görür. Bu sebeple Allah Teala şöyle buyuruyor: "Üstelik yan ı
başında da Allah'ı bulur. Allah ise, onun hesabını tastamam görür. Allah hesabı 
çok çabuk görür. " 

Bu, doğru yolda olduğunu zanneden sapıkların misalidir. 

265 Buhari (Xl l l/431 )  Tevhid, Babu kavlillahi (Vücuhun yevmeizin nadırah) 
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Fasıl:  

2 .  I-\.at kat karanlıklara gömülmüş olan kimseler: Bunlar hakkı ve hidayeti 
bildikleri halde batıl ve sapıklığın karanlığına saplanmayı tercih edenlerdir. On
lar tabiatlarının, kalplerinin ve cehaletlerinin kat kat karanlığı içerisine gömülüp 
kalmışlardır. Çünkü bilgilerinin gerektirdiği şekilde davranmamışlar ve cahilce 
bir tutum takınmışlardır. Onları kuşatan bir karanlık tabakası da arzu ve hevesleri 
ile azgınlıklarıdır. Onların durumu engin ve köpürmüş bir denizde bulunan bir 
kimsenin durumu gibidir. Denizi üst üste dalgalar kaplamakta, dalgaların üstünü 
de simsiyah bulut kümeleri örtmektedir . . .  Yani o kişi, dalgalı denizin, üst üste 
binen dalgaların ve bulut kümelerinin meydana getirdiği koyu bir karanlık içinde 
bulunmaktadır . . .  

Bildiği halde hakka uymayan kimsenin içinde bulunduğu karanlıklar işte 
böyledir. Allah o kimseyi karanlıklardan imanın nuruna çıkarmaz. 

Buradaki serap ve karanlık misalleri, Allah ' ın mümin ve münafıklara vermiş 
olduğu su ve ateşle ilgili iki misale benzemektedir.266 Allah Teala, suyu müminler 
için bir hayat kaynağı, ateşi de bir aydınlanma vesilesi kılmıştır. Münafıklar ise su 
ve ateşten hiçbir fayda sağlayamamışlar, tek nasipleri ölüm ve karanlık olmuştur. 
Buradaki iki misalde de kafirlerin paylarına düşen aynıdır. Çünkü su ile ilgili 
nasipleri, bakanı aldatan ve hiçbir gerçekliği olmayan seraptan ibarettir. Aydın
lıktan da bir nasipleri yoktur. Çünkü kat kat karanlık içerisindedirler. 

Buradaki iki misal, inkarcıların tüm tayfaları için geçerli olabilir. Çünkü vahiy
den yüz çevirmeleri sebebiyle hayatın kaynağı olan suya ve aydınlığa benzeyen 
Islam' dan tüm kafirler mahrumdur. Dolayısıyla serap gören kimseye benzetilen
lerle kat kat karanlık içerisinde kalan kimseye benzetilenler aynı kişiler olabilir. 

Bununla birlikte bu iki misalde farklı özellikteki kafirlerden bahsedildiği de 
düşünülebilir: 

İlk zikredilen serap misalinde söz konusu edilenler, bilgisiz ve basiretsizce 
davranan kafirlerdir. Bunlar cahilliklerinin ve atalarını iyi niyetle taklit etmeleri
nin kurbanı olan ve iyi yaptıklarını zanneden kimselerdir. 

Daha sonra zikredilen ve kat kat karanlık içerisinde kalan kimseye benzeti
lenler ise sapıklığı hidayete ve batılı hakka tercih etmiş, gördüğü halde gerçeğe 
uymamış ve bile bile onu inkar etmiş kimselerdir. 

Birinciler sapmışlar, ikinciler ise İlahi gazaba uğramışlardır. 
Her iki grubun durumu da, Allah' ın nimetlerini bahşettiği kimselerden farklı

dır. Allah Teala, nimet bahşettiği kimseler hakkında şöyle buyurmaktadır: ''Allah, 
göklerin ve yerin nurudur. O'nun nurunun temsfli, içinde lômba bulunan bir 

266 Burada zikredilen misal için bk. Bakara 2/17-20 (Mütercimin notu) 
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kandillik gibidir. "267 Cenab-ı Hak, bu ayette ve bunu takip eden ayetlerde onları 
övmüş ve sonra şöyle buyurmuştur: "Çünkü (o günde) Allah, onları yaptıklarının 
en güzeli ile mükafatlandıracak ve lütfundan onlara fazlasıyla verecektir. Allah, 
dilediğini hesapsız rızıklandırır. "268 

Böylece surenin bu ayetleri üç grubun özelliklerini ihtiva etmektedir: Allah' ın 
nimet bahşettiği nurlu kulları, gerçeği kaybedip aslı astarı olmayan seraplar gören 
sapıklar ve kat kat karanlıklar içerisinde kalan İlahi gazabı hak etmiş kimseler. 

Serap misali, faydasız ve asılsız işler yapan kimselerle ilgilidir. Karanlık misali 
ise, faydasız bilgi ve temelsiz inançlara bağlananların durumunu tasvir etmekte
dir. Bu grupların her ikisi de hidayete ve hak dine aykırı bir tutum içindedir. Bu 
sebeple ikinci gruptakilerin içinde bocaladığı şüphe, tereddüt ve yanlış bilgiler, 
birbiri üstüne binmiş deniz dalgalarının karanlığına benzetilmiştir. Üst üste bin
miş bu dalgaları da simsiyah bir bulut tabakası kaplamıştır . . .  Onların kararmış 
kalplerinde bulunan ve üzerini azgınlığın , batılın , arzu ve heveslerin kapladığı 
şüphe ve tereddüt işte böyledir! 

Akıllı insan her iki grubun durumunu da düşünür ve aralarında bir karşı
laştırma yapar. Böylece Kur'an' ın azamet ve celalini, O'nun hikmet sahibi ve 
övgüye layık Allah katından indirildiğini anlar. 

Bu iki grupta bulunan insanların bulundukları durumun sebebi şudur: Allah 
Teala onlara hiçbir nur nasip etmemiş, aksine onları içinde bulundukları karanlık
la baş başa bırakmış, aydınlığa da çıkarmamıştır. Çünkü O, inanların dostudur ve 
onları karanlıklardan nCıra çıkarır.269 Nitekim Ahmed b. Hanbel' in Müsned'inde 
Abdullah b. Ömer' den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesel
lem- şöyle buyurmuştur: "Allah Teala, mah!Ukôtı karanlıkta yaratmış, daha sonra 
onlara nurunu sunmuştur. Bu nurdan nasiplenen doğru yolu bulmuş, nasiplene
meyen ise sapmıştır. Bu sebeple diyorum ki, Allah 'ın olacakları yazdığı kalemin 
mürekkebi kurumuş, her şey takdir edilip bitmiştir. "270 

Allah Teala, mahlukatı yaratmış ve hidayeti isteyen kimseye bir nur nasip 
etmiştir. Üflediği ruhla bedeni nasıl canlandırmışsa kalbe ve hayata da o nurla 
bir canlılık kazandırmıştır. Bedenin canlılığı ruh ile, ruhun ve kalbin canlılığı ise 
nur iledir. Cenab-ı Hakk' ın vahye ruh adını vermesinin sebebi budur. Çünkü 
gerçek hayatiyet vahye bağlıdır. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "Allah 
kendi emriyle melekleri, kullarından istediği kimseye vahiy ile 'Benden başka 
ilah olmadığına dôir (kullarımı) uyarın' diye gönderir. "271 "Kavuşma günüyle kor-

267 Nur 24/35 
268 Nur 24/38 
269 Bk. Bakara 2/257 
270 Ahmed b. Hanbel ( X/127) ;  Tirrnizi (V/26) iman, Babu ma cae fi iftirakı hazihi ' l-ümme 
271 Nah! 1 6/2 
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kutmak için kullarından dilediğine irôdesiyle ilgili vahyi indirir"272 "İşte böylece 
sana da emrimizle Kur'Cın'ı vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. 
Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir 
nur kıldık"273 

Görüldüğü üzere Allah Teala, vahyini ruh ve nur olarak takdim etmektedir. 
Bu ruh ile canlılık kazanmamış olan kişi ölüdür. Bu nurdan nasiplenmemiş kimse 
karanlıklar içerisindedir ve aydınlıktan mahrumdur. 274 

Allah Teala, bu ayet-i kerlmede275, zatına, sıfatlarına, fiillerine ve peygam
berlerinin doğruluğuna inanmaları sayesinde kullarının kalbine yansıyan nuru 
ve bu nurun imanı görmelerini sağlayan akıl ve fıtratlarıyla uyuşmasını bir misal 
ile anlatmaktadır. Bu misal, görülebilecek tüm nur çeşitlerinden daha yüce bir 
nur tasviri içermektedir. O, üst üste nurdur. Çünkü vahiy nuruyla aklın nuru, 
şeriatın nuruyla fıtranı nuru, peygamberler vasıtasıyla bilinen delillerin nuruyla 
aklın yaptığı çıkarımlarla bulunan nur mümin kulda bir araya gelmiştir. 276 

Bu ayet-i kerlmede277 Allah'ın emirlerine uyan, yasaklarından kaçınan mü
min kulun kalbindeki nur anlatılmaktadır. Kalp aydınlanınca her taraftan ona 
çeşit çeşit hayır gelir. Kararınca ise şer ve bela bulutları onu dört bir yandan 
sarar. Bid'atler, sapıklıklar, arzu ve heveslere uymak, hidayetten kaçmak, saadet 
vesllelerinden yüz çevirmek, bahtsızlığa sebep olacak işlerle meşgul olmak hep 
birer karanlıktır. Bütün bu şerleri kalpte bulunan nur dağıtıp açar. Bu nur ol
mayınca ise kişi koyu karanlık içerisinde el yordamıyla yolunu bulmaya çalışan 
amalara döner.278 

Übey b .  Ka'b ' ın da belirttiği gibi Allah Teala bu ayet-i kerlmede279 mümin 
kulunun kalbine bahşettiği nurun misalini anlatmaktadır. O, Allah' ın mümine 
nasip etmiş olduğu Kur'an ve iman nurudur. Ayetin sonunda onun üst üste nur 
olduğunu belirtmiştir. Çünkü müminin kalbinde Kur' an ve imanın nuru bir arada 
bulunmaktadır. Nitekim seleften biri şöyle demiştir: Mümin, vahiy yoluyla öğren
memiş olsa bile neredeyse hikmeti dile getirecek bir akl-ı selime sahiptir. Bir de 
vahye kulak verince bilgisi daha da güçlenmekte ve bu nur üstüne nur olmaktadır. 
Allah Teala, vahiy ve imandan meydana gelen bu iki nuru Kur'an' ın bir çok ye
rinde bir arada zikretmektedir. Şu ayetler bunun bir örneğidir: "Sen, kitap nedir, 
iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru 

272 Mü'min 40/15 
273 Zuhruf 42/42 
274 İ' lamü'l-muvakkıin (I/205-209) 
275 Nur 24/35 
276 es-Savfüku'l-mürsele (III/851 -852) 
277 Nur 24/35 
278 el-Cevabu'l-Kafi (269) 
279 Nur 24/35 
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yola eriştirdiğimiz b ir  nur  kıldık. ''280 "De ki: Ancak Allah 'ın lütfu ve rahmetiyle, 
işte bunlarla sevinsinler. Bu, onların {dünya malı olarak) topladıklarından daha 
hayırlıdır. "281 Bu ayet-i kerlmedeki Allah' ın lütfu ile iman, rahmeti ile ise Kur'an 
kastedilmiştir. 

Şu ayet-i kerime de bunun bir örneğidir: "Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine 
insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp 
ondan h iç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu?"282 

Üzerinde durduğumuz Nur suresindeki bu ayette ise "Nur üstüne nur" buyu
rulmaktadır. Bununla iman ve Kur'an nuru kastedilmektedir.283 

40. Yahut (onların amelleri) derin bir denizdeki karanlıklar gibidir. 
Onu bir dalga örter; onu da üstünden (başka) bir dalga kaplar. Onların 
üzer/erinde ise bulutlar vardır. Birbiri üstünde karanlıklar. Elini çıkarsa 
neredeyse onu dahi göremeyecektir. Allah kime nur vermemişse onun 
nuru olmaz. 

41 . Görmedin mi ki, göklerde ve yerde olanlar ve saf saf uçan kuşlar 
Allah 'ı tesbih ederler? Onların her biri kendi dua ve tesbihlerini bilir. 
Allah onların yaptıklarını çok iyi bilendir. 

280 Şura 42/52 
281 Yunus 10/58 
282 En'am 6/122 
283 Miftahu dari's-seade (59) 
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42. Göklerle yerin mülkü (hakimiyeti) Allah 'ındır. Ve dönüş Allah 'adır. 

43. Görmez misin ki Allah, bulutları sürüyor. Sonra aralarını birleşti
riyor, sonra onları üstüste yığıyor. Yağmurun onun aralarından çıktığını 
görürsün ve gökten içinde dolu bulunan bazı dağlar (gibi bulutlar)dan 
(dolu) indirir. Onu (ekin, bağ us. arasından) dilediğine isabet ettirir, dile
diğinden de uzak tutar. Onun şimşeğinin şiddetli ışığı gözleri neredeyse 
alıverecek. 

44. Allah gece ve gündüzü evirip çevirir. Şüphesiz ki bunda basiret 
sahipleri için bir ibret vardır. 

45 . Allah bütün canlıları sudan yarattı. Onlardan bazısı karnı üzerin
de yürür. Bazısı iki ayak üzere yürür. Bazısı dört ayak üzere yürür. Allah 
dilediğini yaratır. Muhakkak Allah her şeye güç yetirendir. 

Tefsiri : 

Allah Teala, bu ayet-i kerimede aynı maddeden yaratılmış olmalarına rağ
men hayvanların yürüyüşündeki farklılığa dikkat çekiyor: 

Hayvanlar aynı maddeden yaratılmış olmalarına rağmen organları, şekilleri, 
güçleri, yaptıkları işler, yedikleri yiyecekler ve barındıkları yerler bakımından bir
birlerinden tamamen ayrılırlar. İşte Cenab-ı Hak, ortak noktalarının ve farklılık 
arz ettikleri hususların bir kısmına bu ayet-i kerimede işaret etmektedir. 

Kuşlar kanat ve tüylerinde ortakdırlar. Bunun dışında ise tamamen farklılık 
arz ederler. At, eşek ve katır gibi hayvanların hepsi toynaklıdır. Ama bunun dı
şında tamamıyla birbirlerinden ayrılırlar. Bazı hayvanlar284 da çatal tırnaklı olma 
özelliğinde birleşir ve bunun dışında birbirlerinden ayrılırlar. Bir kısım hayvanlar 
da boynuzlu olma özelliğinde birleşir, ancak sağladıkları faydada, yaratılış ve 
şekillerinde farklılık arz ederler. Suda yaşayan hayvanlar da yüzme özelliğinde 
birleşir, bunun dışında insanın tespit etmekten aciz kalacağı bir çok hususta deği
şiklik arz ederler. Vahşi hayvanlar da insanlardan ve onların bulundukları yerler
den uzak durma, onlardan farklı olma özelliğinde birleşirler. Buna rağmen hal
leri, şekilleri, tabiatları ve davranışlarıyla insanın saymaktan aciz kalacağı kadar 
birbirlerinden farklı özellikler gösterirler. Bunların içinde sürüngenler ayn bir tür 
oluşturur, iki ayağı üzerinde yürüyenler ayn bir tür oluşturur. Bu türlerden her bi
rinin, faydasına olan bir şeye ulaşmak ve tehlikeden kaçınmak için insan türünü 
bile aciz bırakacak bilgi, anlayış ve vasıtaları vardır. 

Kuvvet, kudret ve hikmetiyle tüm bunlara hakim olan tek bir yaratıcının bil
gisini açıkça göstermeleri, yaratılmalarının en büyük hikmetidir. Çünkü bunların 
hepsi de , O Tek Yaratıcı'nın irade ve hikmeti doğrultusunda, yaratıldıkları gayeye 
uygun davranan itaatkar ve munis varlıklardır. Bu, O' nun kuvvetini, üstün hik
metini ve kapsamlı bilgisini gösteren en büyük delildir. 

284 Koyun, sığır ve geyik gibi hayvanlar. (Mütercimin notu) 
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Böylece yegane kudret ve hikmet sahibi Allah' ın kudreti , ilmi ve hikmeti ile 
bütün bu türleri ve bunlardan kat kat fazla olan beşerin bilemeyeceği daha bir 
çok türü kuşatıp bildiği anlaşılır. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: ''Al
lah şu anda bilemeyeceğiniz daha nice şeyler yaratır"285 

46. Anda/sun ki Biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini ( dos
doğru yol olan) sırat-ı müstakime iletir. 

47. (Münafıklar) : "Biz, Allah 'a ve Rasulüne iman ve itaat ettik" der
ler; bundan sonra da onlardan bir kısmı (bu söylediklerinden) geri dö
nerler. Onlar müminler(den) değildir. 

48. Aralarında hükmetmek için onlar Allah 'a ve Rasulüne çağırıldık
larında, onlardan bir kısmı yüz çevirir. 

49. Eğer hakk kendilerinin ise, ona (peygambere) sürat ve itaatle 
gelirler. 

50. Acaba kalblerinde hastalık mı vardır bunların? Yoksa şüpheye 
mi düştüler? Yahut Allah ve Rasulü kendilerine haksızlık eder diye mi 
korkarlar? Hayır, onlar zulmedenlerin ta kendileridir. 

51 . Aralarında hükmetmek üzere Allah ' a ve Rasulüne davet olun
duklarında, müminlerin sözleri ancak: "işittik ve itaat ettik" demektir. 
İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. 

285 Nahl 16/8 Şifüu'l-Alll (231-232) 
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52. Kim Allah 'a ve RasCılüne itaat ederse, Allah 'dan korkar ve O'ndan 
sakınırsa işte onlar, kurtulan kimselerdir. 

53. (Münafıklar) eğer sen onlara (cihada çıkın diye) emr edersen 
"muhakkak çıkacaklardır" diye var güçleriyle Allah adına yemin ettiler. 
De ki: "Yemin etmeyin; (sizden istenen) ma 'ruf bir itaatdır. Şüphesiz 
Allah yaptıkların ızdan haberdardır. " 

54. De ki: "Allah 'a da itaat edin, RasCılüne de itaat edin. " Eğer yüz 
çevirirseniz ona düşen ancak ona yükletilen (tebliğ)dir, size düşen de 
size yükletilen (ona itaat etmeniz)dir. Ona itaat ederseniz hidayet bulur
sunuz. Peygambere düşen de ancak apaçık tebliğdir. 

Tefsiri : 

Ayet-i kerimedeki ı_;j) fiilinin aslı , ı) j� 'dir. Kolay telaffuz edilmesi için -.:..ı 

harflerinden biri düşürülmüştür. Buna göre ayet-i kerime muhataplara şöy
le seslenmektedir: Peygamber size İlahi mesajı getirmiş ve ulaştırmıştır. Siz ise 
ona itaat edip boyun eğmeyi ve teslim olmayı üzerinize almış bulunuyorsunuz. 
Nitekim Buhar!, Sahlh' inde Zührl'nin şöyle dediğini nakletmiştir: "Açıklama ve 
yol gösterme Af/ah 'tandır. Peygamberin üzerine düşen Ilôhf mesajı ümmetine 
ulaştırmaktır. Bizim üzerimize düşen ise o mesajı kabul etmektir. "286 Eğer so
rumluluğunuzun gereği olarak inanıp itaat etmezseniz sizin aleyhinize olur, 
peygamberin aleyhine değil! Çünkü o, sizin inanmanızdan sorumlu değildir. 
Sadece tebliğden ve İlahi mesajı size ulaştırmaktan sorumludur. "Eğer ona itaat 
ederseniz, doğru yolu bulmuş olursunuz. Peygambere düşen sadece açık-seçik 
duyurmaktır. "  Hidayete ermenizden ve iman etmenizden o sorumlu değildir.287 

286 Fethu'l-Bari (Xll l/512) Tevhid, babu (ya eyyühe'r-rasCılü beliğ) 
287 er-Risaletü' t-Teblıkiyye (46-48) 
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55. Allah için izden iman edip salih amel işleyenlere va'd etti ki: "On
lardan öncekileri halife yaptığı gibi, -anda/sun ki- onları da muhakkak 
yeryüzünde halife kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini onlar 
için iktidar yapacak, önceki korkuların ı  güvene çevirecektir. " (Böylece) 
onlar Bana hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet etsinler. Bundan sonra 
artık kim kafir olursa, onlar fasıkların ta kendileridir. 

56. Namazı dosdoğru kı lın, zekatı verin ve Rasule itaat edin ki rah
mete kavuşturulasın ız. 

57. Sakın kafirlerin yeryüzünde (Allah 'ı) aciz bırakacakların ı  sanma! 
Onların varacağı yer ateştir. O, ne kötü bir dönüş yeridir! 

58. Ey Iman edenler! Sağ ellerin izin sahib olduğu kimseler (köle ve 
cariye/erin iz) ve sizden baliğ olmayan (çocuk)larınız sizden üç defa izin 
istesinler. (Bunların biri) sabah namazından önce, (biri) öğle vaktinde 
elbisesiz olabileceğiniz vakit ve (diğeri) yatsı namazından sonra . . .  Bun
lar sizin elbisesiz olabileceğin iz üç vakittir. Bu üç vakitden sonra size de 
bir vebal yoktur, onlara da. Onlar da yan ın ıza girip çıkarlar; her biriniz 
de diğerinin yanına girip çıkar. Allah ayetleri size böyle açıklar. Allah çok 
iyi bilendir, Hakimdir. 

Tefsiri : 

Allah Teala, müminlerin kölelerine ve henüz erginliğe ulaşmamış çocukla
rına bu üç vakitte efendilerinin veya ana-babalarının odalarına girerlerken izin 
almalarını emretmiştir. Böylece izin almadan, emr-i vaki ile yanlarına girmelerini 
engellemiş, gece veya gündüz, uyurken veya uyanıkken onları uygunsuz şekilde 
görmelerine set çekmiştir. Her ne kadar başka zamanlarda da izin almadan özel 
odalara girmek mahzurlu olabilirse de, ayette söz konusu kişilere bu üç vaktin 
dışında izin alma sorumluluğu yüklenmemiştir. Çünkü zikredilen vakitlerin dışın
da insanların uygunsuz bir durumda veya ona yol açacak bir halde bulunması 
nadirdir. Özel odalara girerken izin alma sorumluluğu getirilen bu vakitler, adeta 
başka zamanlarda da izin almanın gerekliliğine işaret etmektedir.288 

288 İ'lamü' l-muvakkıin ( 181 -182) 
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59. Sizden olan çocuklar baliğ olduklarında, kendilerinden öncekiler 
izin istedikleri gibi, onlar da izin istesinler. Allah size ayetlerini  böyle 
açıklar. Allah Alfmdir, Hakimdir. 

60. Nikah ümidi kalmamış, yaşlanıp oturmuş kadınlar için süslerini  
göstermemek şartıyla ruba/arını bırakmakta onlar üzerine vebal yoktur. 
Bununla beraber iffet etmeleri onlar için hayırlıdır. Allah çok iyi işitendir, 
çok iyi bilendir. 

61 . Gözü görmeyen (kör) için bir sorumluluk yoktur. Topala sorum
luluk yoktur. Hastanın da bir sorumluluğu yoktur. Kendi evlerin izden, 
babalarınızın evlerinden, analarınızın evlerinden, kardeşlerinizin evle
rinden, kızkardeşlerinizin evlerinden, amcaların ızın evlerinden, hala
larınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, yahut teyze/erinizin evle
rinden ya da (hazinadarı olup} anahtarların ı  elinizde bulundurduğunuz 
kimselerin veya dostların ızın evlerinden yemek yemenizde size de bir 
sakınca yoktur. Ve sizin için topluca veya ayrı ayrı yemenizde de vebal 
yoktur. Ne zaman ki bu evlere girerseniz, kendinize (evlerde bulunanla
ra) Allah tarafından mübarek ve pek güzel bir selam olmak üzere selôm 
veriniz. Allah size akıl edesiniz diye, ayetleri böyle açıklıyor. 
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62. Müminler ancak o kimselerdir ki onlar Allah 'a ve RasCılüne iman 
ederler. Ayn ı  zamanda onlar kamuyu ilgilendiren herhangi bir işi danış
mak için onunla bir arada olduklarında ondan izin almadıkça yanından 
ayrılmazlar. Şüphe yok ki senden izin isteyenler Allah 'a ve Rasulüne 
iman edenlerdir. Bazı işleri için senden izin istediklerinde onlardan kime 
istersen izin ver ve onlar için Allah 'dan mağfiret iste. Muhakkak Allah 
bağışlayandır, rahmet edicidir. 

Tefsiri: 

Bu ayet-i kerimede, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- yanında iken 
ondan izinsiz bir yere çekip gitmemenin iman! bir gereklilik olduğu belirtilmiş
tir. O halde , Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- sünnetine uygunluğunu 
test etmeden herhangi bir ilmi görüş ve ekolü benimsememek çok daha önemli 
bir !mani gerekliliktir. Onun izni ,  getirdiği prensiplerin gösterdiği müsaadelerden 
anlaşılır. 289 

63. Peygamberin çağrısın ı  aranızda birbirinize çağırdığın ız gibi belle
meyin . Aranızda birbirinizin arkasına gizlenerek gizlice sıvışıp gidenleri
n izi muhakkak Allah bilir. Artık onun emrine muhalefet edenler kendile
rine bir mihnet veya acıklı bir azabın isabet etmesinden çekinsinler. 

64. Dikkat edin! Şüphe yok ki göklerle yerde olanlar Allah 'ındır. O 
sizin (itaat ve masiyet gib i) neyin üzerinde olduğunuzu çok iyi bilir. Ona 
döndürülecek/eri günde onlara neler yaptıklarını haber verecektir. Allah 
herşeyi çok iyi bilendir. 

Tefsiri: 

Bu ayet-i kerimenin anlamı hakkında müfessirler iki görüş zikretmişlerdir: 
1 .  Peygamberi birbirinizi çağırır gibi ismiyle çağırmayın . Aksine ona "Ey 

Allah' ın resulü! " ,  "Ey Allah'ın peygamberi !" gibi saygılı hitaplarla seslenin! 
Bu manaya göre ayet-i kerimedeki .. t.&.� "çağırma" masdarı nesnesi ile tamla

ma içindedir ve "müminlerin peygambere seslenmesi" anlamındadır. 

289 İ ' lamü'l-muvakkıin (1/87) 
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2. Peygamberin sizi çağırmasını birbirinize yaptığınız ve dilerseniz kabul edip 
dilemezseniz kabul etmeyeceğiniz türden herhangi bir çağrı gibi görmeyin !  Ak
sine o sizi çağırırsa onun çağrısına cevap vermeniz mutlaka gereklidir. Onun 
çağrısını göz ardı etmeniz asla cfüz olmaz. 

Bu manaya göre ise ayetteki .. ıs.S "çağırma" masdarı öznesi ile tamlama 
içindedir ve "Peygamberin ümmetini çağırması" anlamındadır.290 

Allah Teala , peygamberine insanların birbirine seslenmesi gibi seslenilmesini 
yasaklamıştır. Ona "Ey Muhammed! "  şeklinde ismiyle değil de, "Ey Allah' ın El
çis i ! "  gibi saygılı bir hitapla seslenilmesini emretmiştir. 

Ona ancak kafirler ismiyle hitap ederler. Müslümanlar ise ona "Allah' ın El
çisi" diye seslenirler. Bu, huzurunda iken böyle olduğu gibi gıyabında iken de 
böyledir. Birbirimizi çağırdığımız türden hitaplarla onu anmak Müslüman' a ya
kışmaz. Aksine ona en şerefli duayı etmesi, salat ve selam getirmesi gerekir. 291 

Allah Teala , insanların birbirlerine seslenir gibi peygambere seslenmelerini 
yasaklamıştır. O halde onu, birbirlerini çağırdıkları gibi ismiyle çağırmaya kal
kışmamalıdırlar. Aksine ona "Allah' ın Elçisi !" "Allah'ın peygamberi ! "  şeklinde 
saygılı bir ifade ile hitap etmelidirler. 

Bu emir, Hz. Peygamber' e verilen değeri , saygıyı ve önemi göstermektedir. 
Başka bir kimsenin anılmasıyla Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem

anılması arasındaki farkı göstermek için onun ismini anınca salat ve selam ge
tirmek gerekir. Nitekim ona seslenmenin başka birine seslenmek gibi olmadığını 
göstermek için de ona "Peygamber" ve "Rasul" sıfatlarıyla hitap etmek gere
kir. Eğer o anıldığı zaman salat ve selam getirmek gerekmese onun anılması ile 
başka birinin anılması arasında bir fark olmazdı. Bu ayet-i kerimeye verilen iki 
anlamdan biri budur. 

Ayete verilen diğer anlam ise şudur: Peygamberin sizi çağırmasını bir kıs
mınızın diğerini çağırması gibi görerek - birbirinize yaptığınız gibi - bir takım 
bahane ve mazeretler ileri sürüp ona cevap vermeyi geciktirmeyin! Aksine sizi 
çağırdığında derhal onun yanına koşup çağrısına cevap verin ve emrine itaat 
edin! Hatta namaz kılıyor olmanız bile onun çağrısına cevap vermenizi ve emri
ne itaat etmenizi geciktirecek bir sebep olmasın! Namaz kılıyor olmanız bile onun 
çağrısına cevap vermeyi geciktirmenizi hoş gösterecek bir mazeret olmuyorsa 
onun dışında her hangi bir sebep veya mazeret olabilir mi? Elbette olamaz! 

Bu anlama göre ayet-i kerimedeki .. 1.&-; "çağırma" masdarı, "peygamberin 
ümmetini çağırması" manasında öznesiyle isim tamlaması oluşturmuştur. Daha 

290 Medaricü's-salikln ( I I/389-390) 
291 Celaü' l -efham (88) 
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önce verilen anlama göre ise "ümmetin peygamberi çağırması" manasında nes
nesiyle tamlama içindedir. 

Şöyle bir tahlil de yapılabilir ve bu yukarıdaki iki görüşten daha isabetli olur: 
Burada söz konusu masdar, özne veya nesnesiyle isim tamlaması oluşturma
maktadır. Aksine (o, masdar değil de, halis bir isim gibi kabul edilir ve) oluşturdu
ğu isim tamlaması da öyle itibar edilir. Buna göre mana şöyle olur: Peygamberle 
ilgili olan, ona füt olan çağrıyı birbirinizi çağırmanız gibi görmeyin! 

Bu mana, yukarıda zikredilen iki manayı da ihtiva eder. Yani hem Hz. 
Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- herhangi bir insana seslenir gibi ismiyle ses
lenilmemesi yasağını içerir, hem de Hz. Peygamber' in çağrısına geciktirmeden 
anında cevap verilmesi emrini. 

Hülasa Allah Teala , gerek onun insanlara seslenişinde, gerekse insanların 
ona seslenmesinde Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- başkalarından çok 
ayrı, bambaşka bir yeri olduğunu belirtmiş, böylece ümmetin ona göstermekle 
mükellef olduğu saygı ve hürmeti açıklamıştır. 

Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi veseli em- adı anıldığında ona salat ve selam ge
tirerek onun seçkin konumunu göstermek de aynı sebepten kaynaklanmaktadır.292 

Allah Teala, Hz. Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- herhangi biri gibi is
miyle anılmasını yasaklamıştır. Şu halde Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem
salat ve selam getirmek başkasına dua etmek gibi kabul edilebilir mi? Elbette 
kabul edilemez!293 

292 Celaü'l-efham (235) 
293 Celaü' l-efham (279) 



FURKAN SÜRESİ 
[77 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Hak ile batılı ayıranı (Furkônı), alemlere uyarıcı olsun diye kuluna 
indiren, (Allah) ne yüce, ne mübarektir! 

Tefsiri: 

Bereket ikiye ayrılır: 
1 .  Allah Teala'nın fiili olan bereket. Bu anlamda "bereket" kelimesinin fiili 

.!.l_;L şeklinde gelir ve nesnesini doğrudan veya ,fa ya da J edatlarıyla alır. Bu 
fiilin ism-i mef'ulü (edilgen ortaç) .!.l_;L. "bereketlendirilmiş;, şeklinde gelir. Yani 
Allah Teala tarafından mübarek hale getirilmiş demektir. 

2 .  Rahmet ve şerefin nispet edilmesi gibi Allah'a nispet edilen bereket. Bu 
anlamdaki "bereket" kelimesinin fiili .!.l_;l . .; şeklinde gelir. Bu fiil, Allah'ın dışında 
hiç kimse hakkında kullanılmaz, kullanılması da doğru olmaz: 

Allah Teala da, kulu ve elçisi de birinci anlamıyla mübarektir: Nitekim 
Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim' de Hz. Isa' nın şöyle dediğini aktarmaktadır: � J 
ci �i ts_;t7: "Nerede olursam olayım, O beni mübarek kıldı "294 

-

Demek ki Allah Teala'nın mübarek kıldığı herkes birinci anlamıyla mübarektir. 
Ancak ikinci anlamı ifade eden .!.l_;l.� fiili sadece Allah hakkında kullanılabilir. 
Nitekim Cenab-ı Hak onu sadece kendisine hasrederek şöyle buyurmuştur: 
�Wt �_:, 4iıı i.l.Jl? "Alemlerin Rabbi Allah, yücelerden yücedir"295 •..1.2 ı,S� I il_;� 
J.ıi.Jı "Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir"296 _:,....;.1 ". •. � ı .!.IJL? 

294 Meryem 19/31 
295 Gafir 40/64 
296 Mülk 67/1 
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�t_;Jı "Yapıp-yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir"297 � lŞJiıı I.lj�j 
J. o ı:. '  J o � ' · ·· dı · :i,i;L.:J\ !le �J3..y · I•+·; V · · :; ı ·  ..:..ı1 - � 'I\ & "Göklerin yerin ve ikisi Y'.:>:" J' •. !.J • r . J · ·  J <./' .J J .r-- ' 

arasında bulunan her şeyin mülkü kendisine dit olan Allah ne yücedir! Kıyamet 
saatini bilmek de O'na mahsustur. Siz O'na döndürüleceksiniz"298 J; l:?jj\ I.l.J0 
•4 )-" ı:.ıti )jı "Kuluna Furkôn'ı indiren Allah, yüceler yücesidir"299 0ı ı.S�jı I.ljl.;.i 
�) �-! ı_;.;- 2.1 � �0. "Dilerse sana bunlardan daha iyisini, altlarından ;rmaklar 
akan Cennetleri verecek olan A/lôh 'ın şanı yücedir. "300 ��ı ı.} � lŞ..Uı .!l;0 
� J�� "Gökte burçları vôr eden Allah, yüceler yücesidir. "301 -

Görüldüğü üzere Kur' an-ı Kerim' de il).:; "şanı yüce olmak" fiili sadece Allah 
Teala hakkında kullanılmakta ve başka birine nispet edilmemektedir. Ayrıca ı}L.ü 
"yüce olmak" �l.ü "azamet sahibi olmak" fiilleri gibi abartı ifade etmektedir . 
.!.l.JL.; fiili de, yüceliğin kemal ve zirve mertebesini gösteren ı)Lv fiiliyle aynı kalıp
tadır. Bu sebeple !.l)-:i fiili de, Allah'ın bereket, azemet ve genişliğini göstermekte
dir. Bu manaya işaret etmek üzere , selef içerisinde bazı alimler, !..l.JL; fiili hakkında 
şu yorumları yapmışlardır: 

- Azamet sahibi olmak. 
- Tüm bereketler Allah katından gelir. Her türlü bereket O'nun katındandır. 
- Mahlukatına hayrı ve ihsanı çok olmak. 
- Kullarına merhamet ve şefkati geniş olmak. 
- Sıfat ve fiillerinde her şeyden yüce ve aşkın olmak. 
- ..r.lZ "Mukaddes olmak" , demektir. v-.ıi "Kudsiyet" ise temizlik anlamına 

gelir. 
- Herşeyi mübarek kılmak. 
- Yüce oldu, demektir. Bu kelimeden türeyen !..lj� "mübarek" ise, "yüce 

olan" manasına gelir. 
Yukarıdaki yorumları Beğav! nakletmiştir. 302 
Şöyle bir yorum da yapılmıştır: !.l.JL.; kelimesi, "zikriyle bereket elde edilen ve 

berekete ulaşılan" manasındadır. 
İbn Abbas ise bu konuda şöyle demiştir: Her türlü bereketi getiren, anlamın

dadır. 

297 Mü'minCın 23/14 
298 Zuhruf 43/85 
299 Furkan 25/1 
300 Furkan 25/10 
301 Furkan 25/61 
302 Tefsiru' l-Beğavi ( ll/240) 
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Bir başka yoruma göre ise !lJ� kelimesi, "sabit, dfüm, ezeli ve ebedi" 
manasına gelir. 

Bu yorumları da Beğavi nakletmiştir. 
Bereket kelimesinin asıl manası, çok ve devamlı hayırdır. Bu sıfata ve fiile 

Allah'tan daha layık kimse yoktur. Selefin yorumları da bu iki mana etrafında 
dönüp dolaşmaktadır.303 Bu iki mana da birbirini gerektirmektedir. Ancak fiil an
lamından çok, sıfat anlamı kelimeye daha uygundur. Çünkü !lJ� kelimesi, _)L.ü 
"yüce olmak" , ._,.....L.A.; "mukaddes olmak" ve t1'L.ü "azametli olmak" gibi süreklilik 
ifade eden bir fiildir. Bu fiiller "Bir başkasını yüce, mukaddes ve azametli kılmak" 
anlamına gelmediği gibi, !.lJ� fiili de hiçbir şekilde böyle bir anlama işaret etmez. 
Nasıl ki _)L.ü ve ._,.....L.A.; fiilleri, sadece nispet edildikleri zatın yüce ve mukaddes ol
duklarını ifade ederse !lJ� fiili de sadece Allah' ın şanının yüce olduğunu belirtir. 
Asla "Bir başkasını mübarek kıldı" manasına gelmez. Zaten iki mana arasında 
hem kelime hem de mana bakımından çok büyük fark vardır. "Şanı yüce oldu" 
manası lazım (geçişsiz) ' "başkasını mübarek kıldı" manası ise müteaddi (geçişli) 
dir. Dolayısıyla - her ne kadar bu iki mana arasında ilgi bulunsa da - !l} . .J 

fiilini, "Bir başkasına bereket verdi" "Bir başkasını mübarek kıldı" şeklinde yo
rumlayanlar isabetli bir mana vermiş olmazlar. Çünkü !lJ� fiili, � gibi geçişsiz 
bir fiildir. � celal, lütuf ve ihsan sıfatlarının çok olması anlamına gelir. !l )-:,; fiili 
ile aynı kökten olan !.l J� ise , _}=İ "vermek" ve �İ "lütufta bulunmak"304 gibi 
müteaddi bir fiildir. Müteaddi mana, lazımı gerektirdiğinden seleften bazıları !lJ� 
fiiline, her iki manayı da içermesi için müteaddi anlam yüklemişler ve !l ) . .J fiiline 
"tüm bereketler Allah katındandır" manası vermişlerdir. Bu, fiilin nispet edildiği 
"Allah Teala'nın yüceliği"ni belirtmesine ek bir manadır. Biz bu konu üzerinde el
Fethu' l-Mekki305 adındaki eserimizde yeterince durduk ve şöyle dedik: Tüm be
reketler Allah katındandır. O, mübarektir, bereket verdiği kimseler de mübarektir. 
Bu sebeple O'nun kitabı da, peygamberi de, evi de mübarektir. Keza şerefli 
kıldığı ve özel bir önem verdiği zaman ve yerler de mübarektir. Mesela kadir 
gecesi mübarektir. Mescid-i Aksa' nın çevresi ve Şam diyarı mübarektir. Çünkü 
Kitabı'nın dört ya da beş yerinde oranın bereketli olduğunu belirtmiştir.306 

Müslim' in Sahlh' inde Sevban'dan rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- namazdan çıkınca şöyle derdi: f )\...;.JI �J f i.:11 ..:....;i �İ 
İ-ı_}jJlj ��\ \� � .;,..$)\� ''Allô.h 'ım! Sen Selôm 'sın!  Selôm da Sendendir. Ey celôl 
ve ikram sôhibi Allôh 'ım! Senin şôn ın yücedir! " 

303 Bk. Tefsiru't-Taberi (XVIII/179) 
304 Bu fiil ,.}>- edatıyla müteaddi olur. (Mütercimin notu) 
305 Benim bilebildiğim kadarıyla bu kitap, müellifin günümüze ulaşmayan kitaplarındandır. 

(Derleyenin notu) 
306 Bk. A'raf 7/137; İsra 17/1 ;  Enbiya 21/7 1 ,  81 (Derleyenin notu) 
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Allah' ı  hem noksan sıfatlardan arındıran hem de en etkili ,  en veciz ve en 
manidar şekilde O'nun şanını bildiren bu övgü dolu kelimeler son derece dikkat 
çekicidir. 

Allah' ın Selam olduğunu, selamın da O'nun katından olduğunu bildirmek
tedir. Çünkü sıfat olarak da mülk olarak da selam Allah'a füttir. Daha önce açık
landığı üzere Allah Teala'nın kemal sıfatları da, celal sıfatları da, fiilleri de, isimleri 
de es-Selam sıfatının özelliklerini içerir, her türlü eksiklikten uzaktır. 

Hamd (övgü) de sıfat olarak da mülk olarak da O'na füttir. O, bizatihi övgü
ye layıktır. Kullarından dilediğini de över ve ona katından övgü bahşeder. 

Keza izzet ve şeref de sıfat olarak da mülk olarak da O'na füttir. O, izzet ve 
şeref sahibidir. Hiçbir şey O'ndan daha izzetli ve şerefli olamaz. İzzet ve şeref 
sahibi olan kulları , O'nun lütfuyla bunu elde ederler. 

Aynı şekilde rahmet de sıfat olarak da mülk olarak da O'na füttir. 
Bereket de böyledir. O, bizatihi yücedir, mübarektir. Kullarından dilediğini de 

yüce ve mübarek kılar. �L;.iı ..:'..,_:, · .&ı ilJL? "Alemlerin Rabbi Allah, yücelerden 
yücedir"307 "Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir"308 il).:Sj 
0 ' .: ..:.Jı �L:JI �le- ��� · ı · � : .- ı_. • · .'�1 ..;.;\ · � •i l Jili :J . c�JI "Göklerin yerin 

� .r - ,J ,- J � J .../.') .) . .r-- '-? ' 

ve ikisi arasında bulunan her şeyin mülkü kendisine ô.it olan Allah ne yücedir! 
Kıyamet saatini bilmek de O'na mahsustur. Siz O'na döndürüleceksiniz"309 

Bu bereket öyle bir sergidir ki, alimlerin bilgisi ancak onun uçlarına ve çev
relerine ulaşabilir. Onun ötesi ise mahlukat içinde Allah ' ı  en iyi bilen, Allah 'a en 
yakın olan ve Allah katında değeri en yüce olan Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi 
vesellem- şu duasında belirttiği gibidir: "Ben Sen'i layıkıyla övemem. Sen, kendin i  
övdüğün gibisin"310  

Uzun olan şefaat hadisinde de şöyle demiştir: "Rabbime secde ederek yere 
düşerim. O da bana şu an dile getiremeyeceğim n ice övgüler ilham eder (de 
onlarla O'na yakarırım) " 

Gam ve kederle ilgili duasında da şöyle demiştir: "Senin belirtmiş olduğun, 
yahut Kitab 'ında indirdiğin, yahut kullarından herhangi b irine öğrettiğin veyahut 
da bilgisi sadece Sen'in katında olan tüm isimlerinle Sana yakarıyorum " 

Bu hadisler, Cenab-ı Hakk'ın, hiçbir meleğin ve peygamberin bilmediği, bil
gisi sadece kendi katında olan bazı isim ve sıfatları olduğunu göstermektedir. 
Bize aczimizi itiraf etmek ve bu konuda O'nun müsaade ettiği sınırria durmak, 
ifrat ve tefrit etmemek düşer. Başarı sadece Allah'tandır.31 1 

307 Gafir 40/64 
308 Mülk 6711 
309 Zuhruf 43/85 
310  Müslim ( l l/123)  Salat, Babu ma yekCılü iza rafea ra'sehCı mine'r-ruku' 
3 1 1  Bedfüu'l -fevfüd (11/185-187) 



174 v Bedai 'ut-tefslr 

2. Ki göklerin ve yerin mülkü (ve hakimiyeti) yalnız O'nundur ve O, 
hiçbir evlat edinmemiştir. Mülkünde de ortağı yoktur. Herşeyi yaratıp 
onu inceden inceye takdir ve tayin etmiştir. 

3. Onlar O'nu bırakıp hiç birşey yaratamayan, aksine kendileri ya
ratılmış olan ve kendi kendilerine bile bir zarar ve fayda veremeyen, 
öldürmeye, diriltmeye ve ölümden sonra tekrar can vermeye gücü yet
meyen ilahlar edindiler. 

4. Kafirler dediler ki: "Bu ancak onun uydurduğu bir yalandır. Ona 
başka bir topluluk da bunun için yardım etmiştir. " Muhakkak onlar (bu 
isnadı yapmakla) zulmettiler, asılsız bir iddiada bulundular. 

5 .  Ve dediler ki: "(Bu) öncekilerin masallarıdır. Onu başkalarından 
alıp yazmıştır. Onlar sabah akşam kendisine okunmaktadır. " 

6. De ki: "Onu göklerle yerde olan gizlilikleri b ilen Allah indirmiştir. 
Muhakkak ki O, Gafurdur, Rahimdir. " 

7. Ve şöyle dediler: "Bu nasıl peygamberdir ki yemek yer ve (geçimi 
için) pazarlarda dolaşır? Onunla birlikte uyarıcı olmak üzere beraberin
de bir melek indirilmeli değil miydi? 

8. "Yahut ona bir hazine verilmeli veya mahsullerinden yiyeceği bir 
bahçesi olmalı değil miydi?" Zalimler: "Siz ancak büyülenmiş bir adama 
uyuyorsunuz"  dediler. 

T 



Tefsiri: 

Müşrikler şöyle demek istiyorlar: Eğer Muhammed gökleri ve yeri yaratan 
Allah' ın elçisi olsa, maişetini aramak için bizimle beraber çarşılarda dolaşmak 
ihtiyacı hissetmezdi .  Aksine Allah ona yemek yeme ihtiyacını duymayacak bir 
özellik verir, maiyyetinde melekler gönderir ve bir hazine bahşederek onu geçim 
derdinden kurtarırdı .312 

9. Bir bak, onlar sana nasıl misaller getirip sapıklığa düştüler? Artık 
onlar hiçbir yol bulamazlar. 

1 0. Dilerse sana bunlardan daha hayırlı, altından nehirler akan bah
çeler verebilen ve senin için köşkler kurabilen Allah, yüceler yücesidir. 

1 1 .  Fakat onlar kıyameti yalanladılar. Kıyameti yalanlayana da Biz 
şiddetli bir ateş hazırladık. 

1 2. O ateş onları uzaktan görünce, onun büyük bir öfke ile çıkaracağı 
şiddetli uğultusunu işitecek/erdir. 

13. Onlar elleri boyunlarında (zincire) bağlanıp onun dar bir yerine 
atıldıklarında, orada: "(Yetiş ey) ölüm!"  diye feryat ederler. 

312 es-Savfüku'l-mürsele ( I I l/897) 
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14 .  (Onlara) : "Bugün ölümü bir kere değil, bir çok kere temenni  
edin" (denilecek) . 

15 .  De ki: "Acaba bu mu hayırlıdır, yoksa muttakilere va'd olunan ebe
dilik Cenneti mi? Onlar için (Cennet) bir mükafat ve bir dönüş yeridir. " 

1 6. Orada onlar için -kendileri ebedi kalmak üzere - diledikleri her 
şey vardır. Bu, Rabbinin yerine getirmesi istenen bir va 'didir. 

1 7. Onları ve Allah 'dan başka ibadet ettiklerini haşr edip toplayacağı 
gün, der ki: "Benim bu kullarımı siz mi  saptırdınız yoksa kendileri mi  
yoldan saptılar?" 

18. Derler ki: "Seni tenzih ederiz. Senden başkalarını veliler (ma
budlar) edinmek bize yaraşmaz. Fakat Sen onları ve babalarını fayda
landırdın. Sonunda (Senin) zikri(ni) unuttular. Ve helak olan bir kavim 
oldular. " 

1 9. (Onlara denilecek ki): İşte (ilah edindik/erin iz) söylediklerin izde 
sizi yalanladılar. Artık ne üzerinizdeki azabı de/edebilirsiniz, ne de bir 
yardıma güç yetirirsiniz. Sizden kim zulmederse ona büyük bir azabı 
tattırırız. 

Tefsiri: 

Bu ayetler tefsir ve açıklama gerektirmektedir. "O gün Rabbin onları ve 
Allah 'tan başka taptıkları şeyleri toplar" ifadesi kulluk eden herkesi ve Allah'tan 
başka kulluk ettiği her şeyi içine alır. Ancak "Der ki: Şu kullarımı  siz mi saptırdın ız 
yoksa kendileri mi yoldan çıktılar?" ifadesi hakkında Verka'nın Ebi Nedh kana
lıyla rivayet ettiğine göre Mücahid şöyle demiştir: Bu, Hz. İsa (a.s) , Hz. Üzeyr 
(a.s) ve meleklere yöneltilmiş bir sorudur. 

Mücahid'in böyle söylediğini ibn Cüreyc de rivayet etmiştir. 
Öte yandan İkrime, Dahhak ve Kelbl ise şöyle demişlerdir: Bu sorunun 

muhatapları içerisinde putlar da yer alır. Allah onlara konuşma kabiliyeti vererek 
"Şu kullarımı siz mi saptırdınız?" sorusunu yöneltir. 

Mukatil şöyle demiştir: Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: Size ibadet etmelerini 
onlara siz mi emrettiniz yoksa onlar kendileri mi yoldan çıktılar? 

Bunun üzerine Allah' ın dışında kulluk edilen mabudlar şu cevabı verirler: 
"Seni tenzih ederiz. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz" 

Bu cevabı ancak melekler, Hz. İsa (a.s) , Hz. Üzeyr (a.s) ve müşriklerin taptığı 
diğer Allah dostları verebilir. Bu sebeple İbn Cerir et-Taberi şöyle demiştir: Allah 
Teala şöyle buyuruyor: Müşriklerin Allah'ın dışında taptıkları melekler ve Hz. İsa 
şöyle der: Rabbimiz! Bu müşriklerin sana nispet ettikleri şeylerden seni tenzih 
eder arındırırız. "Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz" Aksine 
yalnızca sen bizim dostumuzsun. 
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İbn Abbas ve Mukatil şöyle demiştir: Böylece Allah'ı noksanlıklardan arın
dırır ve tapılmaya layık başka bir kimsenin olmadığını belirtmek suretiyle O'nu 
ulularlar. 

Ayetteki ..\.:..;:.; fiili iki şekilde okunmuştur: 

1 . Yedi kıraat imamı bu fiili � şeklinde malum (etken çatılı) olarak oku
muştur. Buna göre anlam şöyle olur: Seni bırakıp da başka dostlar edinmemiz 
bize yaraşmaz. 

2 .  Hasan ve Yezid b. Ka'ka' ise W şeklinde meçhul (edilgen çatılı )  okumuş
tur. Buna göre ise anlam şöyle olur: Senin bırakılıp da bizim dost ( ilah) edinilme
miz doğru değildir. 

Her iki kıraate göre de akla takılan bir husus vardır. 
Öncelikle cumhurun kıraatini ele alalım: Allah Teala onlara şunu sormuş

tur: Size kulluk etmelerini müşriklere emretmek suretiyle onları siz mi saptırdınız, 
yoksa onlar kendi iradeleri, arzu ve hevesleri ile mi saptılar? 

Onların verdikleri cevap ise bu soruya uygun değildir. Çünkü Allah onlara 
"Beni bırakıp da başka dostlar edindiniz mi?" diye sormuyor ki "Seni bırakıp da 
başka dostlar edinmek bize yaraşmaz" şeklinde cevap vermeleri uygun olsun. 
Onlara sormuş olduğu soru, müşriklere Allah'la birlikte ilahlar edinmeyi onlar mı 
emrettiler, yoksa müşrikler kendiliklerinden mi sahte ilahlar uydurdular? 

Bu soruya uygun cevap şöyle olabilirdi: Allah'la birlikte başka ilahlar edin
melerini onlara biz emretmedik. Onlar kendileri bunu tercih ettiler ve bundan 
hoşnut oldular. 

Nitekim başka bir ayet-i kerimede müşriklerin tapındığı Allah ' ın iyi kullarının 
şöyle dedikleri nakledilmiştir: " (Onların suçlarından) beri olduğumuzu sana arz 
ederiz. Zaten onlar aslında bize tapmıyor/ardı (kendi arzularına tapıyorlardı) . "313 

Bu kıraate göre soru ve cevap arasındaki bu uyumsuzluğu görenler ayeti 
ikinci şıktaki gibi okumuşlar ve okuyuşlarına göre cevabın soruyla uyum içinde 
olduğunu belirtmişlerdir. Çünkü bu okuyuşa göre mana şöyle olmaktadır: Bizim 
ilah olarak kabul görülmemiz uygun değildir. Uygunsuz bir şeyi onlara nasıl em
rederiz. Bu, bize yaraşmaz . 

Ancak bunlar bu okuyuşla başka bir mes' ele akla getirmektedirler. O da 
ayetteki �LJJİ ;.r "dostlar" kelimesinin başında zait 0-- edatının314 bulunmasıdır. 

313 Kasas 28/63 
3 14 Zait, "fazla" manasında olup, ibarede yer almaması durumunda anlamda değişiklik olma

yacak kelimeler için kullanılmaktadır. Mesela yukarıda söz konusu olan er edatı olmasa 
manada bir değişiklik olmaz. Bununla birlikte bu edat manayı pekiştirebilir. (Mütercimin 
notu) 
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Halbuki zfüt � edatı, sadece � J ,y �..ri> Lo .J::-.J ,y ili Lo "Hiç kımse kalkmadı" , 
"Hiç kimseye vurmadım!"  gibi manasında genellik bulunan ifadelerde kullanılır
sa güzel görülür.315 Bu ayet-i kerimede ise ,y edatı , tahsis edilmiş (mi'lnası sınırlı} 
olan •lJJİ "dostlar" kelimesinden önce gelmiş ve cümledeki olumsuzluk edatı bu 
kelimeye yönelmiştir. Halbuki bu gibi durumlarda zfüt ,y edatının kullanılması 
güzel görülmez. Çünkü müşrikler tarafından ilah olarak görülen Allah'ın veli kul
ları, -müşriklerin iddialarının aksine - onlara Allah 'tan başka ilah edinmelerini 
emretmekten uzak ve beri olduklarını , zaten böyle bir emri vermenin kendilerine 
yaraşmadığını, zira kendilerinin kulluk edilmeye layık olmadıklarını, bu sebeple 
başkalarını böyle bir şeye çağırmalarının gerçek dışı olduğunu belirtmişlerdir. 
Buna göre ayet-i kerime, •lJJİ kelimesinden önce zfüt ,y edatı getirmeden 0l5 Lo 

�JJ ..r •lJJİ W 01 L:J � şeklinde veya .l.)Jİ �JJ .y şeklinde okunmalıydı. 
Ayeti ilk kıraatteki gibi okuyanlar yukarıda zikrettiğimiz soru-cevap arasında

ki uyumsuzlukla ilgili olarak şu açıklamaları yapmışlardır: 
1 .  Ayetin anlamı şudur: Senden başkasına tapmamız, senin dışında birini 

dost ve mabud edinmemiz bize yaraşmaz. Böyleyken başka birini bize kulluk 
etmeye nasıl çağırırız? Biz senden başkasına kulluk etmezken, herhangi birinden 
bize kulluk etmesini nasıl isteriz? 

Öyle ya, onlar kendileri için Allah'tan başkasına tapmayı uygun görmezken 
başkalarını kendilerine kulluk etmeye nasıl çağırırlar? 

Bu izah Ferra'ya aittir. 
2 .  Cürcanl şöyle demiştir: Ayet-i kerimedeki ifade, tedrlc ile soruya uygun 

hale gelir. Çünkü bir şeye kulluk eden kimse onu dost edinmiş olur. O kimse 
onu dost edinince taptığı şey de onun dostu olmuş olur. Bu ayet-i kerime bunu 
göstermektedir: "O gün Allah, onların hepsini toplayacak; sonra melekler: Size 

315 Birinci kıraatte de .uJ\ "dostlar" kelimesi zait '-" harfinden sonra geliyor. Ancak bu kıraatle 
_L;.:, "ediniriz" fiili tek mef'ul (nesne) ile kullanılmaktadır. Dolayısıyla mef'ulü öncesinde 
0" edatının olması problem oluşturmamaktadır. Halbuki ikinci kıraatle ı..:; "ediniliriz" fiili 
iki mef'ul ile kullanılmaktadır. Birincisi naib-i fa.il (sözde özne) olan fiilin içindeki y-.. "biz" 
zamiri, diğeri ise zait '-"" eda.tından sonra gelen •l:lJI "dostlar" kelimesidir. İleride Zeccac'tan 
yapılacak alıntıda da geleceği gibi iki mef'Ul alan bir fiili, birinci mef'ulünün değil de ikinci 
mef'ulünün önüne zait '-" edatı getirerek kullanmak Arapça'da uygun görülmez. Çünkü 
bu mef'ullerden birinci mübteda (özne) ,  ikincisi haber (yüklem)dir. Konuyla ilgili bk. (Bk. 
İbn Hişam, Muğni' l-leb!b, nşr: Muhyiddin Abdülhamid, i l ,  324 . )  Müellifin, ikinci kıraate 
göre ayet-i kerimedeki nefyin (olumsuzluk) tahsis edilmiş (mahsus, sınırlı) bir şeye girdiğini 
belirtmesinin sebebi, • .  J\ "dostlar" kelimesinin Allah'ın veli kullarıyla sınırlı olmasından 
ileri gelse gerektir. Halbuki birinci kıraatte böyle bir belirlilik ve sınırlandırma söz konusu 
olmayıp Allah'ın veli kulları, Allah'tan başka hiç kimseyi dost edinmediklerini belirtmiş ol
maktadırlar. Nitekim yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı ikinci kıraatte '-" edatının zait 
olmadığı, ba'ziyet ifade ettiği belirtilmiştir. Bk. Konevl, Beydavl Haşiyesi, Dersaadet, V, 152 
(Mütercimin notu) 
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tapanlar bunlar mıydı? diyecek. (melekler de:) Sen yücesin, bizim dostumuz on
lar değil, sensin diyecekler. "316 Bu ayet-i kerime göstermektedir ki, kulluk edinen 
kimse kulluk ettiğine dost olmaktadır. Buna göre Allah'ın veli kulları şöyle demiş 
olmaktadırlar: Başkalarına bizi dost edinmelerini emretmek ve seni bırakıp da 
bize kulluk eden dostlar edinmek bize yakışmaz. 

Bu, İbn Abbas' ın ayet hakkındaki sözünün bir açılımıdır. O şöyle demiştir: 
Allah' ın veli kulları, onlara tapınan kimselere şöyle diyorlar: Biz sizi dost edinme
dik. Bize kulluk etmenizden de hoşlanmadık. 

Cürcani devamla şöyle demiştir: "Seni bıkanp da başka dostlar edinmek bize 
yaraşmaz" ifadesiyle, kulların Allah'tan başka dost edinmesinin yakışık almadığı 
anlamının kastedilmiş olması da mümkündür. Yani Allah'ın veli kulları, bu sözle
riyle "Biz de, bize tapanlar da senin kulunuz, senin kullarının senin dışında dostlar 
edinmesi uygun değildir" anlamını kastetmişlerdir. Ancak tevazularından dolayı 
"dost edinme" fiilini kendilerine nispet etmişlerdir. Bu, kötü bir davranış yapan 
birine "Benim böyle bir şey yapmam uygun olmaz" demeye benzer. Böylece o 
kimseye şu mesaj verilmiş olur: Sen de benim gibi hesaba çekilecek bir kulsun. Bu 
davranışı benim yapmam uygun değilse senin yapman da uygun değildir. 

Cürcanl sözünü şöyle sürdürmüştür: Ayetteki soru ve cevabın görünüşteki 
bu uyumsuzluğundan dolayı bazıları J.;..;.; fiilini meçhul okumuşlardır.317 Bu oku
yuş anlam bakımından daha uygundur. 

Ancak Zeccac şöyle demiştir: Bu yanlış bir okuyuştur. Çünkü , zfüt ,:_,,. edatı 
fiilin her iki mef'ulünün (nesnesi) önünde olarak t)_, ..:ı.,,-İ er ..:.ı.l>..;\ L. "Hiç kim
seyi dost edinmedim" şeklinde kullanılır. Ancak bu ifade zait ı.r edatı fiilin ikinci 
mef'ulü olan '"")_, kelimesinin önüne getirilerek JJ er LL>-İ ..::..ı.l>..;\ L.. şeklinde söy
lenmez. Çünkü er edatı, çoğul anlamı içeren tekil bir kelimenin olumsuzluğunu 
belirtmek için kullanılır. Bu sebeple Wü -'°�\ ,:_,,. L.. "Hiç kimse kalkmadı" , J:::-.J ,:_,,. L.. 

• A. W �"Hiç kimse kendisine zarar veren şeyi sevmez" şeklinde kullanıl ır. 
Ancak, mesela ikinci cümledeki anlamı ifade etmek için kelimeler '-:-"-° ,:_,,. J:::-.J L.. 

• A. W şeklinde dizilmez. 
Zeccac devamla şöyle demiştir: Bize göre bu kullanım hiçbir şekilde uygun 

değildir. Eğer uygun olsa _:r.�L> G. �l � p W "Hiçbiriniz buna mani de 
olamazdmız"318 ayetinin kelimelerinin ı.:r-?.l>- ,:_,,. u. -L>-1 L.. şeklinde dizilmesi uy
gun olurdu.319 

316 Sebe 34/40-41 
317  Yukarıda geçen iki kıraatten ikincisi. İzah için oraya bk. (Mütercimin notu) 
318 Hakka 69/47 
319 Zeccac'tan yapılan alıntı burada sona eriyor. Bk. Zeccac, Meani' l-Kur'an ve İ 'rabuh, 1-V, 

(nşr: Abdülcel11 Abdüh Şeleb1), 1 .  Baskı, Beyrut: Alemü'l-kütüb, 1988, iV, 60-61 (Müterci
min notu) 
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Eğer zfüt l.r" edatı olmasaydı bu kıraat doğru olurdu. 
en-Nazm adındaki eserin müellifi şöyle demiştir: Bu kıraatın tercih edilme

mesinin sebebi şudur: Zfüt l.r" edatı, öncesinde başka mef'ul (nesne) olmayan 
mef'ullerden önce kullanılır. Eğer bir mef'ulden önce başka bir mef'ul zikredil
mişse zfüt l.r" edatının kullanılması uygun olmaz. Nitekim ;Jj � � 0l � 0l5 l.4 

"Allah 'ın bir evlat edinmesi olur şey değildir"320 ayet-i kerimesinde mef'Cıl olan 
ve başında zait l.r" edatı bulunan ..UJ "evlat" kelimesi dışında cümlede herhangi 
bir mef'ul bulunmamaktadır. Eğer ayetin kelimeleri, ..LIJ "evlat" kelimesinden 
önce, mesela ..G-1 "biri" kelimesinin mef 'ul olacağı ..LIJ .:r f..G-İ � ,:.ı\ .ı.ıı 0l5 L. şe
kilde dizilse Arapça bakımından uygun olmazdı. 

Bununla birlikte bazı alimler, bu kıraatin lafız ve mana bakımından doğru 
olduğunu ileri sürmüşler ve bu okuyuşu Arapça kfüdelere dayandırmaya çalışa
rak şöyle demişlerdir: Arapçasının düzgün olduğunda şüphe edilemecek kimse
ler ayeti bu şekilde okumuşlardır. Rivayetlerde bazı ihtilaflar bulunmakla birlikte 
Zeyd b .  Sabit, Ebü'd-Derda, Ebu Ca'fer, Mücahid, Nasr b .  Alkame, Mekhul, 
Zeyd b .  Ali ,  Ebu Reca, Hasan, Hafs b. Humeyd, Muhammed b. Ali de böyle 
okumuştur. 

Ebü' l-Feth İbn Cinnl bu zevatın bu şekilde okuduğunu zikrettikten sonra 
ayeti şöyle tahlil etmiştir: �l)Ji u-- "dostlar" kelimesi cümlede hal (durum zarfı) 
olur. Buna göre ayet, "Senin dışında dostlar olarak görülmemiz uygun değildir" 
manasındadır. Zfüt l.r" edatı cümledeki olumsuz yapıdan dolayı gelmiştir. Nite
kim �J f-';'.j ..::..ı�\ "Zeydi vekil tayin ettim" cümlesi olumsuzlaştırıldığında ikinci 
mef'ul olan J:5 J "vekil" kelimesinin başına zfüt l.r" edatı getirilerek f..Lı_j ..::..ı�I \.. 

J:5J l.r" "Zeyd' i  vekil tayin etmedim" denilir. Keza wJ.:ı �i "Ona bir dirhem 
verdim" cümlesi olumsuzlaştırıldığında ikinci mef'ul olan r"'J.:ı "dirhem" kelime
sinden önce zfüt l.r" edatı getirilerek r"' J.:ı .:r .�_ç.\ l.ıo "Ona tek bir dirhem bile 
vermedim" denilir. Bunlar mef'ulle ilgili örneklerdir.32 1 

İbn Cinnl, zfüt l.r" edatının halden önce getirilmesinin mef'ulden önce geti
rilmesi gibi olduğunu söylemek istiyor. Bunun örneği )ül:::..o ...:l.J..>.İ 0 1  .) � \.. 

"Sana ağırdan alarak hizmet etmem bana yaraşmaz" cümlesidir. Bu cum1e pe
kiştirilmek istendiğinde hal olan Sül:::..o kelimesinin önüne zfüt l.r" edatı getirilerek 
şöyle denilir: J.;l:::.. l.r" &J..>.İ 0i J � \.. 322 

320 Meryem 19/35 
321 Metindeki ibare "o' _,.....,..ıı _;. l.i.,. "Bunlar, mef'ulün fih (zarf) i le ilgili örneklerdir" şeklindedir. 

Derlemedeki .,; fazladır. Zaten konu mef'ulün fih ile ilgili değil, mef'ulün bih (nesne) ile 
ilgilidir. Bk. İbn Cinn!, el-Muhteseb (nşr: Ali en-Necd! Nasıf - Dr Abdülfettah İsmfül Şeleb1) , 
! - i l ,  Kahire, 1994, i l ,  1 19-120 (Mütercimin notu) 

322 İbn Malik'in de savunduğu zait _ .• edatının halden önce gelmesi görüşünü İbn Hişam red
detmiştir. Bk. lbn Hişam, Muğni' l-lebib. 1-II, (nşr: Muhyiddin Abdülhamid) il, 324 
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Burada şöyle bir soru so: ula bilir: İki kıraatin de lafız ve mana bakımından 
doğru olduğu anlaşılmıştır. Şu halde kastedilen manayı ifade etmekte ve Allah ' ın 
veli kullarını müşriklerin ithamlarından arındırmakta hangisi daha etkili ve daha 
güzeldir? 

Bu soruya şöyle cevap verilir: İkinci kıraate göre onlar müşriklerin kendilerini 
dost edinmelerini reddetmişlerdir. Cumhurun kıraati olan birinci kıraata göre ise 
Allah' ın dışında herhangi bir dost edinmelerinin kendilerine yakışmadığını bil
dirmişler ve şöyle demişlerdir: Sadece sen bizim dostumuz ve mabCıdumuzsun! 
Seninle birlikte başka bir ilaha kulluk etmeyi kendimize yakıştıramazken kullarını 
seni bırakıp da bizi tapmaya çağırmak b ize yakışır mı? 

İkinci mana, öncekinden daha güzel ve daha etkilidir. 

Her iki kıraate göre de bu cevabı verenler melekler ve müşriklerin taptığı 
Allah' ın diğer veli kullarıdır. Putların böyle bir cevap vermesi ilk bakışta anlaşılan 
bir mana değildir. Bununla birlikte şöyle bir yorum yapmak da mümkündür: 
Allah Teala, müşrikleri yalanlamak, taptıklarnıdan ayırmak ve onlara cevap ver
mek üzere putlara konuşma kabiliyeti verebilir. 

Bu ayet, mana bakımından şu ayetlere benzemektedir: "İşte o zaman 
(görecekler ki) kendilerine uyulup arkalarından gidilenler, uyanlardan hızla 
uzaklaşırlar"323 "Onların (suçlarından) beri olduğumuzu sana arzederiz. Zaten 
onlar aslında bize tapmıyor/ardı (kendi arzularına tapıyorlardı) , derler"324 

Daha sonra ilah edinilmiş olan kimseler, insanların Allah' a imanı bırakmala
rının sebebini şöyle açıkladılar: "Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet 
verdin ki, sonunda (seni) anmayı unuttular ve helaki hak eden bir kavim oldular" 

İbn Abbas, onların sözlerinin şu anlamda olduğunu belirtmiştir: Onların öm
rünü uzattın ,  rızıklarını genişlettin ve onlara lütufta bulundun! 

Ferra ise şu manayı vermiştir: Fakat sen onları mal ve çocuklarla faydalan
dırdın. Böylece seni hatırlamayı unuttular ve senin ihsanından uzak, helaki hak 
eden bozguncu bir topluluk oldular. Ayette geçen rJY. "helak olanlar" kelimesinin 
türediği )r.JI kelimesi, helak ve fesat manasına gelir. Kazanç getirmeyen ticari 
eşya hakkında bu kökten türeyen J4 fiili ile .w...Jı ..:...ı J4, talibi olmayan kadın hak
kında öl_ro-Jı ..:...ı J4 denilir. 

Katade şöyle demiştir: Allah'a yemin olsun ki Allah' ın zikrini unutan her top
luluk bozulup helak olmuştur. Bu ayetin manası şudur: Onları biz saptırmadık. 
Onlar kendileri saptılar. 

323 Bakara 2/1 66 
324 Kasas 28/63 
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Daha sonra Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Jşte söylediklerinizde sizi yalancı 
çıkardılar. " Yani taptığınız kimseler, ilah olduklarına ve benim ortağım oldukları
na dfür iddialarınızı yalanladılar. 

Veya mana şudur: Onlara tapınmanızı emrettiklerine ,  sizi kendilerine kulluk 
etmeye çağırdıklarına dfür iddialarınızı yalanladılar. 

Bu hitabın dünyada iken müminlere yapıldığı da ileri sürülmüştür. Buna 
göre mana şöyledir: Ey müminler! Bu müşrikler, Hz. Muhammed'in -sallallahu 
aleyhi vesellem- Allah'tan size getirdiği tevhid ve iman ilkeleri hakkında söyledikle
rinizi yalanladılar. 

Bununla birlikte ilk verdiğimiz mana daha güzeldir. Bağlam da onu destek
lemektedir. 

Bu ayet-i kerimedeki .:.ı).,,Z � "söyledikleriniz" ve 0}<.:�:..;_; W "Güç yeti
remezsiniz" kelimeleri .s harfiyle �)� � "söyledikleri" ve ı:,� W "Güç 
yetiremezler" şeklinde de okunmuştur.325 Bu durumda onların kıyamet günün
deki durumları, azabı kendilerinden savamayacakları ve Allah' ın yardımına da 
mazhar olamayacakları belirtilmiş olur. 

İbn Zeyd şöyle demiştir: Kıyamet gününde insanlar toplandığı vakit bir 
münadi şöyle sorar: "Size ne oldu ki birbirin ize yardım etmiyorsunuz?"326 Allah' ın 
dışında ilah diye tapınılan kimseler, o gün kendilerine tapanlara hiçbir fayda ve
remez. Allah'tan başka ilah edinen kimseler de ilahlarına yardım edemez. "Evet, 
onlar o gün zilletle boyun eğeceklerdir. "327 

Rahman'la karşılaştıkları gün şeytanı izleyenlerin durumu işte böyledir. Mü
minlerden ayrıldıkları ve şu çağrıyı duydukları zaman onların hali ne kadar kö
tüdür: "Ayrılın bir tarafa bugün, ey günahkarlar! Ey Adem oğulları! Size şeytana 
tapmayın, çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır, demedim mi? Ve bana kulluk 
ediniz, doğru yol budur, demedim mi? Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp 
saptırdı. HJ/ô akıl erdiremiyor musunuz?"328 

325 Bu kıraatler ve bu şekilde okuyanlar hakkında bk. Abdüllatif el-Hatib, Mu'cemü'l-Kıraat, 
Dımeş: Daru Sa'diddin, Vl, 333-334 (Mütercimin notu) 

326 Saffat 37/25 
327 Saffat 37/26 
328 Yasin 36/59-62 İğasetü l-Lehfan ( i l ,  238-243) 
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20. Bizim senden önce gönderdiğimiz rasuller de muhakkak yemek 
yerler ve pazarlarda dolaşırlardı. Biz bazınızı bazınıza imtihan (aracı) 
kıldık. Sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi çok iyi görendir. 

Tefsiri: 

Allah' ın imtihanı tüm yaratıklarını kapsamaktadır: 
Peygamberleri ümmetleriyle, onları hakka çağırmakla, onlardan gördükleri 

eziyetlere katlanmakla, Allah'ın mesaj ını onlara ulaştırırken çeşitli sıkıntılara gö
ğüs germekle imtihan eder. 

Ümmetleri peygamberleriyle imtihan eder. Böylece onların, peygamberleri
ne inanıp itaat ve yardım mı ettiklerini, yoksa inanmayıp onlara karşılık vererek 
savaş mı açtıklarını ortaya çıkarır. 

Alimleri cahillerle imtihan eder. Böylece onların, insanları eğitip eğitmedikle
rini, onlara nasihat edip eğitim, öğüt ve irşat faaliyetlerinde bulunup bulunmadık
larını ve bunların gereği olan hususlarda sabırlı olup olmadıklarını ortaya koyar. 

Cahilleri alimlerle imtihan eder. Böylece alimlere itaat edip onları rehber 
tanıyıp tanımadıklarını ortaya çıkarır. 

Keza hükümdarları halkla, halkı hükümdarla, zenginleri fakirlerle, fakirleri 
zenginlerle, zayıfları güçlülerle, güçlüleri zayıflarla, liderleri peşinden sürükledik
leri kimselerle, mal sahibini malıyla, köleyi efendisiyle, kocayı karısıyla, karıyı 
kocasıyla, erkekleri kadınlarla, kadınları erkeklerle, müminleri kafirlerle, kafirleri 
müminlerle , iyiliği emreden kişileri iyilik emrettikleri kimselerle ve iyilik emredi
len kimseleri iyiliği emreden kişilerle . . .  imtihan eder. 

Peygamberlere inananların hep fakir ve zayıf olmaları da zenginler ve liderlik 
eden kimseler için bir imtihan vesllesi olmuştur. Onlar, peygamberlerin dürüstlü
ğünü bildikleri halde bu sebeple iman etmeye direnmişler ve müminleri kastede
rek şöyle demişlerdir: "Bu iş (iman) bir hayır olsaydı, onlar bizi geçemezlerdi. "329 

Onlar, Hz. NCıh'a da şöyle demişlerdir: "Sana düşük seviyeli kimseler tabi 
olup dururken, biz sana iman eder miyiz hiç! "330 

Nitekim Cenab-ı Hak da şöyle buyurmuştur: ''Aramızdan Allah 'ın kendile
rine lütuf ve ihsanda bulunduğu kimseler de bunlar mı? demeleri için onların bir 
kısmını diğerleri ile işte böyle imtihan ettik. "331 

Lider mevkiindeki itibarlı bir kimse fakir bir kimsenin inandığını ve pey
gambere bağlandığını görünce büyüklük taslar, iman ederek o fakir gibi olmayı 
kibrine yediremeyerek şöyle derdi: Müslüman olup da şu seviyesiz kimse ile eşit 
mi olacağım? 

329 Ahkaf 46/1 1 
330 Şuara 26/1 1 1  
331 En'am 6/53 
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Zeccac şöyle demiştir: Toplum içinde itibarı olan bir kimse Müslüman olmak 
ister, ancak kendisi kadar itibarı olmayanlar daha önce Müslüman oldukları için 
İslam'dan vazgeçer ve inkarcılığını sürdürürdü. Çünkü kendisi kadar itibarı ol
madığı halde kendisinden önce İslam'ı seçen kimselerin kendisinden daha üstün 
olmasını istemezdi. 

İnsanların birbiriyle denendikleri hususlardan biri de fakirin "Niye zengin 
değilim?", zayıfın "Güçlü olsaydım ya" ve hastanın "Afiyette olsadım ya" diye
rek esef etmesidir. Nitekim kafirler şöyle demişlerdir: "Allah 'ın elçilerine verilenin 
benzeri bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız"332 

Mukatil şöyle demiştir: Bu ayet-i kerime333, müşriklerin Bilal, Habbab, 
Suheyb, Ebu Zer, İbn Mes'ı1d ve Ammar gibi fakir olan muhacirlerle denen
meleri hakkında nazil olmuştur. Kureyş kafirleri, "Muhammed'e tabi olan şu 
azatlıklarımıza ve ayak takımına bakın" diyerek onları küçümserlerdi. 

Nitekim Allah Teala şöyle buyurur: "Kullarımdan bir zümre: rabbimiz! Biz 
iman ettik; öyle ise bizi affet; bize acı! Sen, merhametlilerin en iyisisin, demiş/erdi. 
İşte siz onları alaya aldınız; sonunda onlar (ile alay etmeniz) size beni yad etmeyi 
unutturdu, siz onlara gülüyordunuz. Bugün ben onlara, sabrettik/erinin karşılığın ı  
verdim; onlar, hakikaten muratlarına erenlerdir. "334 

Allah Teala, insanları birbiriyle denediğini belirttiği gibi müminleri sabırların
dan dolayı mükafatlandırdığını bildirmiştir. 

Zeccac şöyle demiştir: Ayet şu manaya gelir: Sabredenlerin nasıl mükafat
landırıldığını gördünüz. Bakalım sıkıntıya katlanacak mısınız? 

Allah Teala, imtihan ile sabrı şu ayet-i kerimede bir arada zikretmiştir: 
"Sonra şüphesiz Rabbin, eziyet edildikten sonra hicret edip, ardından da sa
brederek cihdd edenlerin yardımcısıdır. Bütün bunlardan sonra Rabbin elbette 
çok bağışlayan, pek esirgeyendir"335 

Herhangi bir şeyle sınanan kimse için sabırdan iyi bir deva yoktur. İnsan 
sabrederse sınandığı şey günahlarından bir kurtuluş ve arınma vesilesine dönü
şür. Bu durum, körüğün altın ve gümüşü arıtmasına benzer. İmtihan da kalplerin 
körüğü ve imanın mihengidir. Doğru yalandan o sayede ayrılır. Nitekim Cenab-ı 
Hak şöyle buyurmuştur: ''Andolsun ki, b iz onlardan öncekileri de imtihandan 
geçirmişizdir. Elbette Allah, doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka 
ortaya koyacaktır. "336 

332 En'am 6/124 
333 Furkan 25/20. ayeti. 

334 Mü'minfm 23/109-1 1 1  
335 Nahl 16/1 10 
336 Anl<ebfıt 29/3 
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Görüldüğü gibi imtihan sonrasında insanlar doğru-yalancı, mümin-münafık, 
temiz-pis olarak ayrılmaktadırlar. Sabreden için imtihan bir merhamet olmakta 
ve sabrı sayesinde daha büyük bir musibete uğramaktan kurtulmaktadır. Sabret
meyen ise daha çetin imtihanlara maruz kalmaktadır.337 

21 . Bizimle karşılaşacakların ı  ümit etmeyenler dediler ki: "Bize me
lekler indirilmeli veya Rabbimizi görmeli değil miydik?" Anda/sun ki on
lar kendi kendilerine büyüklendi/er, azgın

.lık yapmakta çok ileri gittiler. 

22. Melekleri görecekleri gün, işte o günde günahkarlara müjde yok
tur ve (melekler) : "Sizlere müjde yasak edilmiştir, yasak! " derler. 

23. İşledikleri amellerinin önüne geçip onu havaya saçılmış toz zer
releri yaparız. 

24. O günde Cennetliklerin kalacakları yer çok hayırlı ve dinlenecek
leri yer çok güzeldir. 

25. Ve o günde gökyüzü bulutla yarılacak, melekler ardı arkasına 
indirilecek/erdir. 

26. O günde hak mülk (hakimiyet) yalnız Rahman'ındır. O gün 
kafirlere çok zordur. 

27. O günde (her) zalim ellerin i ısırıp: "Keşke peygamberle birlikte 
hak yolu tutmuş olsaydım " der. 

28. "Eyvah bana, keşke filanı dost edinmeseydim. 

29. ''Anda/sun ki bana geldikten sonra beni Zikirden o saptırdı. Zaten 
şeytan insanı yardımsız olarak ortada bıra�ır. " 

337 İğasetü'l-Lehfan (11/160-162) 



Tefsiri: 

Peygamberden başka rehber edinen, kendi görüş ve düşüncelerinden dolayı 
peygamberin getirdiği prensipleri terk eden her fert, kıyamet günü mutlaka bu 
sözü söyleyecektir. Bu sebeple ayet-i kerimede bu sözü söyleyen kimsenin dos
tu "falanca" denilerek kinayeli bir şekilde zikredilmiştir. Çünkü Allah' ı bırakarak 
başka dostlara tabi olan her ferdin dostu insanlar içinde birileridir. 

Peygambere itaat dışında ve Allah ' ın rahmetinden uzak bir şekilde dostluk 
kuran kimselerin durumu işte böyledir. 

Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurur: "O gün, Allah '  a karşı gelmekten 
sakınanlar dışında, dost olanlar (bile) birbirlerine düşman kesilirler. "338 

4f.r · � lj� 01.)jı ıh ı_,Llı �) �� y) � J�jll Jlij 
30. RasCıl: "Ya Rab, gerçekten benim kavmim bu Kur'ô.n'ı terk etti " 

dedi. 

Tefsiri : 

Kur'an' ı terk etmek birkaç şekilde olur: 
1 .  Onu dinlemeyi, ona inanıp kulak vermeyi terk etmek 
2 .  Ona inanmış ve onu okumuş olmakla birlikte hükümlerini uygulamayı 

terk etmek, belirlemiş olduğu helal ve haram sınırlarına riayet etmemek. 
3. İnanç ve uygulama ile ilgili hususlarda onu hakem görmemek, kesinlik 

ifade etmediğini, delillerinin kat'iyyet bildirmeyen lafzi deliller olduğunu düşün
mek. 

4. Üzerinde düşünmemek, onu anlama ve Allah ' ın onunla ne kastettiğini 
bilme gayreti içerisinde olmamak. 

5. Tüm manevi hastalık ve dertlerde ondan şifa ve deva aramayıp onunla 
tedavi olmamak ve başka ilaçlar aramak. 

İşte yukarıda sayılanların hepsi Kur' an' ı terk etmektir ve bu ayetin kapsamına 
girmektedir. Şu kadar var ki, bunların bir kısmı diğerlerine göre daha hafiftir.339 

338 Zuhruf 43/67 er-Risa!etü't-Tebukiyye (55) 
339 el-Fevfüd (82) 
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KUR' AN'I KOLAYLAŞTIRMANIN MANASI 
Allah Teala, Kur'an' ı kalplere bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet kay

nağı kılmıştır. Bu sebeple o çok yüce manalar ve o manalara uygun çok seç
kin , açık ve etkili kelimeler içermektedir. Nitekim Cenab-ı hak şu ayette kitabı
nı şöyle tanıtmaktadır: "Onların sana getirdikleri hiçbir temsil yoktur ki, (onun 
karşılığında) sana doğrusunu ve daha açığını getirmeyelim "340 

Hak, Kur'an' ın kapsadığı manadır. Ayet-i kerimedeki rJ::-'� c.r-->i Ahsen-i 
tefsir "daha açığı" ile kastedilen, hakkı gösteren kelimelerdir. Bu kelimeler hakkın 
açıklaması ve yorumudur. 

Tefsir kelimesinin asıl manası, ortaya çıkm<;ık ve açıklamaktır. Kökündeki w 

J ıJ" "fa, sin ve rı" harflerinin yerleri değiştirildiğinde341 JL..9) kelimesi elde edilir. 
Sabahın olması ve ortalığın aydınlanması hakkında kullanılan _r.AJI _,...i....İ ,  kişinin 
evinden ayrılıp yolculuğa çıkması hakkında kullanılan ).:ıı "sefer" , içinde ilim 
ve açıklamalar ihtiva eden kitaplar hakkında kullanılan )..;ıı "sifr" kelimeleri, hep 
tefsir kelimesinin kökünde bulunan harflerden oluşmaktadır. 

Tefsirin mutlaka tefsir edilene uygun olması ve onu anlatması gerekir. Tefsir 
edilen metinden kastedilen mana ne kadar açık ve anlaşılır olursa tefsir o ölçüde 
güzel ve mükemmel olur. Bu sebeple Allah sözünden daha güzel ve daha açık 
hiçbir söz bulunamaz. Allah' ın Kur'an'a "beyan" adını vermesinin ve onu zikir 
için kolaylaştırdığını bildirmesinin sebebi budur. 

Kur'an' ın kolaylaştırılması birkaç şekilde olur: 
1. Ezberlenmesinin kolaylaştırılması 
2 .  Manasının anlaşılmasının kolaylaştırılması 
3. Emir ve yasaklarının uygulanmasının kolaylaştırılması 

Açıktır ki, muhatabın anlamayacağı bir takım kelimelerden oluşsaydı kolay
laştırılmış olmaz, aksine zorlaştırılmış olurdu. Keza muhatabından, kelimelerinin 
göstermediği manaları anlaması beklense yine kolaylaştırılmış olmaz, aksine bu 
en büyük zorluk olurdu. Çünkü bu, kolaylaştırmaya ters bir durumdur. 

"De ki: O Allah birdir"342 ayetinden ümmetir şu manayı anlamasını iste
mekten daha zor bir şey yoktur: Allah alemin ne içindedir ne dışında. Ona ne 
bitişiktir, ne de ondan ayrık. Açıkça gözle görülemez. Yüzü ve eli yoktur.343 

340 Furkan 25/33 
341 Buna Arapça'da iştikak-ı ekber (büyük türeme nev'i) denilmektedir. Metinde de bu ıstılah 

kullanılmaktadır. (Mütercimin notu) 
342 İhlas 1 12/1 
343 es-Savaiku'l-mürsele (11330-332) 



188 � Bedai 'ut-tefslr 

31 .  İşte böylece Biz her peygambere günahkarlardan düşmanlar kıl
dık. Yol gösteren ve yardım eden olarak sana Rabbin yeter. 

32. Kafirler dediler ki: "Ona bu Kur'an topluca birden indirilmeli de
ğil miydi?" Biz onunla kalbine sebat verelim diye böyle yaptık. Ve onu 
ağır ağır okuduk. 

33. Onlar sana bir örnek getirdikleri her seferinde muhakkak ki sana 
hakkı ve daha güzel b ir açıklama getirmişizdir. 

34. Yüzleri üzere Cehenneme toplan.acak olanlar; işte onlar yerleri 
en kötü ve yolları en sapık olan kimselerdir. 

35. Anda/sun ki Biz MCısa 'ya kitabı verdik; onunla beraber kardeşi 
HarCın'u da (ona) vezir (yardımcı) yaptık. 

36. "Ayetlerimizi yalanlayan o kavme gidin" dedik. Sonunda Biz on
ları tümden helak ettik. 

37. Nuh kavmi peygamberleri yalanlayınca Biz de onları suda boğ
duk ve onları insanlara bir ibret kıldık. Zalimler için de çok acıklı bir 
azab hazırlamışızdır. 
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38. Ve Ad, Semud, Ashab-ı Ress ve bunların dışında çok kavimleri 
de (helak ettik). 

39. (Bu ümmetlerden) her birine örnekler verdik ve onların  hepsini 
mahv ve helak ettik. 

40. Muhakkak onlar bela yağmuruna tutulan beldeye uğramışlardır. 
Acaba bunlar orayı görmediler miydi? Hayır, onlar tekrar dirilmeyi ümit 
etmezler. 

41 . Onlar seni gördüklerinde mutlaka: "Allah 'ın peygamber olarak 
gönderdiği bu mudur?" diye seni alaya alırlar. 

42. "Eğer ilahlarımıza (ibadette) sebat göstermeseydik, az kalsın bizi 
ilahlarımızdan saptıracaktı . "  Yakında azabı gördüklerinde yolca kimin 
sapık olduğunu bileceklerdir. 

43. Heva ve hevesini ilah edinen kimseyi gördün mü? O kimseye sen 
mi vekil olacaksın? 

44. Sen onların çoğunu dinler ve akıl erdirirler mi sanırsın? Onlar 
ancak hayvanlar gibidir; hatta onlar -yolca- daha da sapıklıktadır/ar. 

Tefsiri: 

Allah Teala bu ayet-i kerimede insanların çoğunu hayvanlara benzetmektedir. 
Onların hayvanlarla ortak noktaları, doğru yolu ve itaati kabul etmemeleridir. 

Cenab-ı Hak, insanların çoğunun hayvanlardan bile aşağı olduğunu belirt
miştir. Çünkü hayvanlar, sahipleri tarafından yönlendirildiğinde yolunu bulup 
izleyebilir ve bir daha sağa-sola sapmazlar. İnsanların çoğu ise, peygamberler 
doğru yola çağırdıkları ve rehberlik ettikleri halde onlara uyup doğru yolu bul
mazlar ve kendilerine zarar ve fayda verecek şeyleri ayırt etmezler. 

Hayvanlar kendilerine zarar ve fayda verici bitkileri ve yolları ayırt ederek 
zararlı olanlardan kaçınır faydalı olanları tercih ederler. Halbuki Allah onla
ra ne düşünebilecekleri bir akıl vermiştir, ne de konuşabilecekleri dil. Söz ko
nusu insanlar ise , Allah'ın kendilerine lütfettiği akıl, kalp, dil, kulak ve göz gibi 
nimetlerden faydalanmazlar. O halde onlar hayvanlardan bile aşağıdırlar. Çünkü 
rehberlik edecek akıl ve peygamber olduğu halde doğru yola erişemeyen, bun
lardan mahrum olduğu için doğruyu bulamayan kimseden daha aşağı ve daha 
kötü bir durumdadır.344 

344 İ 'lamü'l-muvakkıln (l/2 10) 
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45. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığına bakmaz mısın? Dileseydi onu 
hareketsiz kılardı. Sonra güneşi ona (gölgeye) delil kıldık. 

46. Sonra onu yavaş yavaş kendimize çektik. 

Tefsiri: 

Allah Teala, gölgeyi uzatıp yaydığını ve onu güneşin hareketine tabi kıldı
ğını bildirmektedir. Dileseydi, onu ortaya çıkarıp gösteren güneşi hareketsiz kıl
mak slıretiyle veya başka bir şekilde onu sakin, hareketsiz kılabilirdi. Daha sonra 
Cenab-ı Hak, gölgeyi uzattıktan sonra kısalttığını belirtiyor. Ancak bu kısaltma bir 
anda değil de, yavaş yavaş olmaktadır. Bu, Allah' ın kudretinin büyüklüğünü ve 
hikmetinin yüceliğini gösteren en önemli delillerden biridir. 

Cenab-ı Hak, kullarını sanat ve kudretine bakmaya ve yaratıkları içerisinde 
yer alan gölgedeki hikmeti üzerinde düşünmeye davet ediyor. Rabbimiz dilesey
di gölgeyi dağ, bina, ağaç ve benzeri varlıklara bağlı kılardı. Bu takdirde insanlar 
gölgeden faydalanamazdı .  Halbuki gölgeden faydalanmak onun uzatılmasına, 
yayılmasına ve bir yerden bir yere değişmesine bağlıdır. 

Allah' ın gölgeyi uzatıp yapmasında ve sonra yavaş yavaş kendisine çekme
sinde sayılamayacak kadar çok ve açık faydalar vardır. Eğer gölge değişmese 
ve hep aynı konumda kalsa yahut bir anda çekilse onun ve güneşin sayesinde 
meydana gelen tüm faydalar yok olurdu. Gölgenin yavaş yavaş uzayıp yavaş 
yavaş çekilmesi, güneşin hareketinin bir neticesidir. Dünyadaki bir çok faydanın 
oluşması gölgenin bu hareketine bağlıdır. 

Güneşin gölgeyi göstermesi sayesinde namaz vakitleri tayin edilir, günün 
geçen ve kalan miktarı bilinir. 

Gölgenin hareketi ve değişmesi, güneş hararetine maruz kalan canlıların se
rinlemesini sağlar. Ayrıca gölge, hayvan, ağaç ve bitkilere de fayda verir. 

Kısacası gölge, Allah' ı  gösteren delillerden biridir. 
Bu ayet-i kerimenin şöyle bir yorumu daha vardır: Allah Teala, göğü çatılmış 

bir kubbe gibi bina ettiğinde gölgeyi uzatmış, yeri de altına döşemiş, gökkubbe 
gölgesini yerin üzerine salmıştır. Cenab-ı Hak dilese göğü o haliyle, gölgesini 
yere salmış vaziyette bırakırdı .  Ancak sonra güneşi yaratmış ve gölgenin delili 
yapmıştır. Gölge güneşe tabidir. Onun hareketine bağlı olarak artar ve kısalır, 
uzar ve büzüşür. Gölge ve güneş arasındaki ilişki, delll ile delilin gösterdiği varlık 
arasındaki ilişkidir. 
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Ayetle ilgili başka bir yorum da şöyledir: Allah' ın gölgeyi çekmesinden mak
sat, kıyametin kopmasıyla birlikte gölgenin varlık sebebi olan cisimleri ortadan 
kaldırmaktır. Buna göre sebepleri ortadan kaldırıldığı için gölgenin ortadan kal
dırıldığı belirtilmiş olmaktadır. Nitekim sebeplerinin yaratılmasıyla gölgenin de 
yaratıldığı zikredilmiş olmaktadır. "Sonra onu (uzayan gölgeyi) yavaş yavaş ken
dimize çektik, kısaltt ık" ayeti ile bu anlam kastediliyor gibidir. Ve bu ayet, "Bu 
bize kolay olan bir haşirdir. "345 ayeti gibidir. 

Ayet-i kerimedeki � ı: '.:.} "çektik" fiili geçmiş zaman kipindedir. Halbuki yuka
rıda verilen anlama göre gölgenin varlık sebebi olan cisimler kıyamet gününde, 
yani gelecek zamanda yok edilecektir. Bu durumda görünüşte bir uyuşmazlık var 
gibidir. Ama gerçekte hiçbir uyuşmazlık yoktur. Çünkü ''Allah 'ın emri gelmiştir"346 
ayetinde olduğu gibi gelecekte olacak hadiseler Kur'an-ı Kerim' de geçmiş zaman 
kipiyle ifade edilebilmektedir. 

Bununla birlikte ayet hakkında yapılan yorumlardan ilki daha tercihe 
şayandır.347 

İbni's-Sfüf ' in348 bu ayetle delil getirmesi şaşılacak bir şeydir. Çünkü bu ayetle 
recanın (Allah' ın rahmetinden ümit içerisinde olmanın )  hiçbir ilgisi yoktur. Hele 
hele tefsirinde söz konusu ettiği topluluğun recası ile hiç alakası yoktur. Ayetin bu 
konuya delil getirilmesi ayeti bilmeceye çevirmektir. Çünkü ayet, Allah Teala 'nın 
kudretine, varlığını gösteren ve hayranlık uyandıran yaratıklarına açık bir delil 
olan gölgeye dikkatleri çekmektedir ve şu anlama gelmektedir: Bir düşün! Rab
bin gölgeyi nasıl yaymıştır? Güneşin tepe noktasına ulaşmasından önce ve sonra 
gölgenin durumu farklılık arz etmektedir. Allah Teala güneş doğduğunda gölgeyi 
uzatır ve yayar. O vakitte gölge uzayabildiği kadar uzar. Cenab-ı Hak, güneşi de 
ona bir delil kılmıştır. Onu güneş gösterir ve açığa çıkarır. Güneş yükseldikçe göl
ge küçülür ve bu küçülme sıfırlanana kadar sürer. Güneş batıya yöneldiğinde ye
niden uzamaya başlar ve güneşin doğuşu esnasındaki uzunluğuna ulaşana kadar 
devam eder. Bu sebeple güneşin tepe noktasında bulunduğu vakit -kısalmadan 
dolayı - gölgenin son bulması olarak bilinir. Kısalmada son noktaya vardıktan 
sonra tekrar uzamaya başladığında artık güneş tepe noktasını geçmiş demektir. 
Allah dileseydi ona uzayıp kısalarak hareket etme özelliği vermez, tek bir halde 
sabit ve daima durağan bir şekilde yaratabilirdi .  Kısacası gölge, Allah ' ın varlık ve 
kudretini gösteren delillerden biridir. Bu ayetin recaya delil olması ise ispatlan
maya muhtaç zorlama bir yorumdur. Ayette böyle bir şey kastedilmemiştir.349 

345 Kaf 50/44 
346 Nah! 1 6/1 
347 Medaricü's-sa!ikln ( l l l/293) 
348 İbni's-Siıif Ebü' l-Abbas Ahmed b. Musa el-Endelüsl, sufidir. Mehasinü'l-Mecalis diye bir 

kitap te' llf etmi�tir. Bk. Vefeyatu'l-a'yan ( 1/ 168) (Derleyenin notu) 
349 Tarlku'l-hicreteyn (322-323) 
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47. Geceyi sizin için elbise, uykuyu da rahatlık kılan O'dur. O, gün

düzü de yeni bir hayata başlangıç yaptı. 

48. Ve O, rahmeti (olan yağmurun) önünde rüzgarları müjdeci ola
rak gönderendir ve gökten tertemiz bir su indirdik. 

49. Onunla ölü bir beldeyi (toprağı) canlandıralım, yarattığımız n ice 
hayvanat ve insanı onunla sulayalım diye. 

50. Anda/sun ki Biz, onu onların arasında öğüt alsınlar diye evirip 
çevirdik. Halbuki insanların çoğu yüz çevirip, nankörlük etmekten baş
ka bir yol izlemediler. 

5 1 .  Eğer dileseydik her bir beldede elbette bir uyarıcı (peygamber) 
gönderirdik. 

52. O halde kôfirlere itaat etme ve onlara karşı Kur'an'la büyük bir 
cihad yap. 

Tefsiri : 

Bu sure Mekke' de inmiştir. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- burada 
kafirlere karşı Kur'an' ı tebliğ ederek, İslam' ı  açıklayarak ve bu konularda delil 
getirerek cihad etmekle emrolunmuştur. Münafıklara karşı yapılan cihaddan da 
sadece delille yapılan cihad anlaşılır, kılıçla yapılan cihad anlaşılmaz. Çünkü on
lar zaten İslam' ın hakimiyeti altındadırlar.350 

350 Zadu'l-Mead ( !11/5) 
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53. İki denizi salıveren O'dur. Bu tatlı mı tatlı, bu ise tuzlu ve acıdır. 
Bu ikisi arasında da bir perde ve belirli bir sınır kıldı. 

54. Ve o sudan insan yaratan, ondan neseb ve sıhrf akrabaları çıka
ran O' dur. Rab bin herşeye güç yetirendir. 

55. Halbuki onlar, Allah 'dan başka kendilerine fayda da zarar da ve
remeyen şeylere ibadet ederler. Kafir Rabbine karşı (şeytana) yardımcı 
olandır. 

Tefsiri: 

Bu, Kur'an' ın en hoş hitaplarından ve ihtiva ettiği çok yüce manalardan 
biridir. Mü'min, arzu ve heveslerine, nefsine ve Rabbinin de düşmanı olan şey
tana karşı daima Allah' la birlikte olur. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen "Allah' ın 
taraftarları"351 , "Allah'ın ordusu"352 ve "Allah' ın dostları"353 gibi tamlamaların 
manası da budur. 

Bir hükümdarın yakın çevresi düşmanlarına karşı hükümdarın yanında yer 
aldığı gibi mümin de Allah ' ın iç ve dış düşmanlarının karşısında yer alır, onlara 
buğz eder ve onlarla savaşır. Allah' tan uzak olanlar ise bu tutumu sergilemekten 
uzaktırlar, bu konuda h iç aldırış etmezler. Aksine kafir; şeytan , nefsi .  arzu ve he
veslerinin yanında Rabbine karşı saf tutar. 

Ümmetin ilk alimlerinin ayet hakkındaki yorumları hep bu çerçevededir. Ni
tekim İbn Ebl Hatim, Ata b. Dinar kanalıyla Said b .  Cübeyr' in ayete şu anlamı 
verdiğini nakletmiştir: Kafir, başka ilahlar edinerek ve düşmanlık göstererek Rab
bine karşı şeytana yardım eder. 

Leys de Mücahid'in ayete şu manayı yüklediğini belirtmiştir: Kafir, Allah 'a  
isyan hususunda şeytanı destekler ve ona yardım eder. 

Zeyd b. Eslem ise ayette geçen � kelimesinin Jı_,.. "dost, yardımcı" anla-
mında olduğunu söylemiştir. 

· 

O halde ayetin anlamı şöyledir: Kafir, başka ilahlar edinmek ve Allah'a isyan 
etmek hususunda şeytana dost olur, Rabbini gazaplandıracak konularda düşma
nına saf tutarak ona yardımcı olur. Mü'minin yaratıcısı ve ilahı olan Allah'la özel 
bir gönül beraberliği söz konusu iken, kafir ve günahkar kimsenin şeytan, nefis, 
arzu ve heveslerle beraberliği söz konusudur. Bu sebeple ayet-i kerime "Allôh 'ı 
bırakıp kendilerine ne fayda ne de zarar verebilen şeylere kulluk ediyorlar"354 
ifadesiyle başlamaktadır. 

351 Bk. Mücadele 58/22 
352 Bk. Saffat 37/173 
353 Bk. Yunus 10/62 
354 Furkan 25/55 
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Ayette geçen ibadet / kulluk kavramı; ilah kabul ettikleri varlıkları gönül hoş
luğu ile ilah edinmeleri, onları sevip dost edinmeleri, onlarla gönül beraberliği 
içinde olmaları, böylece Allah 'a düşmanlıkta, O'na muhalefette ve O'nu gazap
landıracak davranışlarda Allah düşmanlarına yardım etmeleri anlamına gelmek
tedir. Halbuki Allah'ın dostu olan kimse nefsine , şeytana, arzu ve heveslerine 
karşı daima Allah' la birliktedir. 

Bu, anlayıp düşünen kimseler için Kur'an' ın mana hazinelerinden biridir. 
Başarı sadece Allah'tandır.355 

Allah Teala, kendisi dışında ilah edinilmiş varlıkların ne kendilerine ne de 
başkalarına bir zarar ve fayda sağlayamadıklarını bildirmiştir. Onlar ne kendi
lerine ,  ne de kendilerine tapınan zavallılara fayda ve zarar verme gücüne sahip 
değildirler. 

Bu husus Kur' an' da pek çok yerde zikredilir ve son derece açıktır. Kendisine 
kulluk edilen bir varlık mutlaka fayda ve zarar verme özelliğine sahip olmalıdır. 
Çünkü ona bir fayda vermesi veya bir zararı savması için dua edilir. Bu, bir şey 
istemek için yapılan duadır. Ondan bir şey umulduğu ve korkulduğu için de dua 
edilir. Bu da ibadet / kulluk için yapılan duadır. Bu ikisi birbirini gerektirir. Çünkü 
kulluk için yapılan dua ile bir şey istenmektedir. Bir şey istemek çin yapılan dua 
da, kulluk için yapılan duayı kapsamaktadır.356 

56. Biz seni  ancak bir müjdeleyici ve uyarıcı olmak üzere gönder
dik. 

57. De ki: "Ona karşılık sizden ücret istemem. Ancak Rabbine doğru 
yol tutan kimseler (olmanızı) arzuluyorum. " 

355 el-Fevfıid (79-80) 
356 Bedfıiu'l-fevfıid ( I Il/2-3) 
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58. Asla ölmez, hayy (diri) olan (Allah) ' a dayan ve O'nu hamd ile 
tesbih et! Kulların ın günahlarından haberdar olarak O yeter. 

59. O, göklerle yeri ve aralarında olanları altı günde yaratan, sonra 
Arş üzere istivô edendir; Rahmandır. Sen bunu bir bilene sor. 

60. Onlara: "Rahmôna secde edin" denildiğinde, onlar: "Rahmôn da 
neymiş? Senin bize emrettiğin şeye mi secde edelim?" dediler. Ve bu, 
nefretlerini artırdı. 

61 . Gökte burçlar kılan, onda (güneşi) bir kandil ve aydınlık saçan 
bir ay yaratan (Allah) 'ın şanı ne yüce, ne mübarektir! 

Tefsiri: 

Allah Teala, gece ve gündüzü yarattığını ve onların birbirini izlediğini ve asla 
bir araya gelmediklerini zikretmiştir. Eğer bir araya gelseler birbirini izlemelerin
den doğan fayda yok olur. Gece ve gündüzün değişmesinden maksat budur. On
lardan her birinin diğerinin peşinden gelmesi her ikisinin de bir araya gelmelerini 
engellemektedir. Her biri diğerini kaplamakta ve onun gücünü yok edene kadar 
ısrarla onu takip etmektedir. Sonra takip edilen diğerinin peşinden gelmekte, o 
da onun gücünü giderip yenene kadar ısrarla onu izlemektedir. Onların her ikisi 
de birbirini istemekte ama birbirlerine asla yetişememektedirler.357 

Bu ayet-i kerime ,  gökte burçları, güneşi ve ayı yaratması sebebiyle Allah ' ın 
kendisi hakkındaki bir övgüsü ve tazlmidir. 

Bu ayette zikredilen burçlar hakkında ihtilaf edilmiştir. Ümmetin ilk alimlerinin 
çoğunluğu, burçlar ile sarayların veya büyük yıldızların kastedildiği görüşündedir. 

İbni' l-Münzir tefsirinde şöyle demiştir: Bize Musa, Şuca' - İbn İdris - İbn 
İdr!s'in babası kanalıyla Atıyye'nin şöyle dediğini nakletmiştir: Allah içinde bek
çiler bulunan saraylar yaratmıştır. 

Bize Musa, Ebubekir - Ebu Muaviye - Vekl' - İsmall kanalıyla Yahya b.  
Rafi'in şöyle dediğini nakletmiştir: Allah gökte bir takım saraylar yaratmıştır. 

Bize Musa, Ebubekir - Vekl' - Süfyan b .  Ebi Necih kanalıyla Mücahid' in 
şöyle dediğini nakletmiştir: Allah Teala yıldızları , yani burçları yaratmıştır. 

İkrime de aynı görüştedir. 
Bize Ebu Ahmed, Ya' la - Jsmfül kanalıyla Ebu Salih' in ayete şu manayı ver

diğini nakletmiştir: Allah Teala büyük yıldızları yaratmıştır. 

357 Miftahu dari's-seade (226-227) 
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Bu, "burç" kelimesinin lügat manasına uygundur. Çünkü Araplar yüksek 
binalara "burç" adını verirler. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: "Nerede 
olursanız olun ölüm size ulaşır; sarp ve sağlam kalelerde olsanız bilef "358 

İslami devrin büyük şairlerinden Ahta! da şöyle demiştir: 

(J�.-JI)  �' . .  , T - • , �� / �:ı-� . 
, J " 1 : �ts-

- • -1 . J r .) � .r : - �)) u. � 

"O binek, Rum hisarıdır gCıya 
Yükselir taş, kireç ve tuğlayla"359 

, 

A'meş şöyle demiştir: Abdullah' ın arkadaşları ayeti .L....J ı ..} � ı_slll !l_,� 
r.;_,.......; "Gökte saraylar yapan Allah' ın şanı yücedir" şeklinde okurİardı . 

-

Sonraki müfessirlerin çoğu ise, ayette kastedilenin ,  ayın menzilleri olan on 
iki burç olduğu düşüncesindedir. Her burçta 2 tam 1/3 menzil vardır. Böylece 
28 menzil oluşmaktadır. Ancak bakan kimse daima 14  menzil görür. Diğer 14 
menzili ise göremez. Nitekim �mrçlann da sadece 6'sı görünür. Diğer 6'sı ise 
görünmez. 

Araplar, bu 28 menzilin 14' üne Şamiyye (Şamlılar) , diğer 14'üne ise 
Yemaniyye (Yemenliler) adını verirler. Şamiyye denilenlerin birincisi yengeç, 
sonuncusu ise balık diye isimlendirilir. Yemaniyye denilenlerin birincisi aslan, 
sonuncusu ise ip olarak isimlendirilir. Onbeşinci menzil olan ip, doğudan görü
nünce, rakibi batıda gözden kaybolur. 

Yılın dört mevsimi bu burçlarla birbirinden ayrılır. Koç, boğa ve cevza360 
bahara ait olan burçlardır. Bunların menzilleri şaratan (koç boynuzlan denilen iki 
yıldız ) ,  bütayn (sac ayağı gibi üçgen şekli oluşturan üç yıldız) ,  Süreyya, deyran, 
hek'a361 (Cebbar yıldızının yanında birbirine yakın saç ayağı şeklinde üç yıldız ) ,  
hen'a362 (ayın altıncı menzili olan iki yıldız)363 ve yaydır. 

358 Nisa 4/78 
359 Beyit, Tağlib kabilesine mensup olan İslami devir şairlerinden Ahtal' ın bir kasidesinin, çölde 

yolculuk ettiği bineğini tasvir ettiği bölümündendir. Metinde ;�İ_, ;.ı_, _;�;.; ;_ıt; şeklinde yer 
alan ikinci mısram bir takım hatalar ihtiva ettiği anlaşılmaktadır. Biz, yukarıda, kadim Arap 
şiirinin mühimsenen antolojileri arasında sayılan Cemheretü Eş'ari' l-Arab adındaki eserin 
rivayetini esas aldık. (Mütercimin notu) 

360 Lügatte "ortası ak koyun" anlamına gelir. Bk. Asım Efendi, Kamus Tere, cvz md. (Müterci
min notu) 

361 Lügatte "atın göğsümıe bulunan ve Araplarca uğursuz sayılan alamet" iç in kullanılır. Detay 
için bk. Asım Efendi, Kamus Tere, III , 466 (Mütercimin notu) 

362 Lügatte devenin boynunun aşağı tarafına basılan bir tür damgaya denilir. Bk. Asım Efendi, 
Kamus Tere, III, 469 (Mütercimin notu) 

363 Asım Efendinin ifadesine göre cell hatla ters yazılmış bir lam harfini andırırlar. Detay için bk. 
Asım Efendi, Kamus Tere, II I ,  469 (Mütercimin notu) 
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Yengeç, aslan ve başak burçları yaza aittir. Bunların menzilleri ise serra364, 
taraf, cephe (aslan cephesi de denilen ayın onuncu menzilini oluşturan aslan 
şeklindeki dört yıldız ) ,  yele , durfe365, avva'366 ve balıktır. 

Terazi, akrep ve yay burcu güze aittir. Bunların menzili , ğufr (ayın beşinci 
menzilini oluşturan terazi burcundaki üç küçük yıldız)367, züban (akreb boynuzu 
anlamına gelen ve ayın 16 .  menzili olan terazi burcundaki iki yıldız) , taç, kalp, 
şevle,368 neaim (deve kuşları manasına gelen, deve kuşu şeklinde üç yıldız) ve 
beldedir. 

Oğlak, kova ve balık kışa aittir. Bunların menzilleri, sa'du'z-zabih (boğazla
yanın mutluluğu) ,  sa'du' l-büla' (çok yiyen kişinin mutluluğu) ,  sa'dü's-süud (mut
luluk mutluluğu) ,  sa'dü' l-ahbiyye (çadırların mutluluğu)369 birinci kuyruk diye de 
adlandırılan ön kuyruk, ikinci kuyruk diye de adlandırılan arka kuyruk ve ip. 

Güneşin bu menzillere uğraması müşahede yolu ile değil de hesapla bilin
mektedir. Ancak ayın bu menzillerden geçtiği, açıkça bilinip müşahede edilmek
tedir. Bu sebeple Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Güneşi ışıklı, ayı da parlak 
kılan, yılların sayısın ı  ve hesabı bilmeniz için ona (aya) bir takım menziller takdfr 
eden O'dur. "370 "Güneş, kendisi için belirlenen yerde akar (döner). İşte bu, aziz 
ve alfm olan Allô.h 'ın takdiridir. Ay için de bir takım menziller (yörüngeler) tayin 
ettik. Nihayet o, eğri hurma dalı gibi (hilal) olur da geri döner. "371 

Görüldüğü üzere Allah Teala, sadece aya menzil takdir ettiğini belirtmiş, gü
neşi hiç anmamıştır. Çünkü her menzilde ışığının güçlü ve zayıf oluşuyla farklılık 
arzetmesi sebebiyle ay için takdir edilen menziller gözle müşahede edilebilmek
tedir. 

Bu sebepledir ki, insanlar ay hesabını güneş hesabından daha iyi ve daha 
yanlışsız bilmektedirler. Ayrıca ay hesabını herkes bilebilmektedir. Halbuki güneş 

364 Lügatte suyu çok olan pınara ve sütü çok olan deve ve koyuna denilir. Bk. Asım Efendi, 
Kamus Tere, il , 191 srr. (Mütercimin notu) 

365 Lügatte "hayn çok" manasına gelir. Bk. Asım Efendi, Kamus Tere, II I ,  651 (Mütercimin 
notu) 

366 Lügatte "köpek" manasına gelip taridetü'l-berd (soğuğu kovan) adı da verilir. Bir elini 
göğe doğru kaldırıp birini çağıran bir adam şeklinde dört yıldızdan oluşur. Bk. Asım Efendi, 
Kamus Tere, iV, 1097. (Mütercimin notu) 

367 Lügatte "dağ keçisi yavrusu" manasına gelir. Bk. Astm Efendi, Kamus Tere, ıı, 584. (Müter
cimin notu) 

368 Lügatte akrebin kuyruğunu kaldırdtğL dikenli yere denilir. İki parlak yıldızdan oluşan bu 
menzil, akrebin kuyruğunu kaldtrdtğı yere benzediği için bu isimle anılmaktadtr. Bk. Asım 
Efendi, Kamus Tere, III ,  139 1 .  (Mütercimin notu) 

369 Bu yıldızlar, toptan "mutluluklar" anlamında "süud" diye isimlendirilirler. Bk. Asım Efendi, 
Kamus Tere, ! , 1 165-1 1 66 s-a-d md; iV, 938 hby md; ayrıca bk. el-Mu'cemü' l-vaslt (Müter
cimin notu) 

370 Yunus 10/5 
371 Yasin 36/38-39 
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hesabını herkes bilemez. Bu sebeple Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Yılların 
sayısını ve hesabını bilmeniz için ona (aya) bir takım menziller takdir eden 
O'dur. " 372 Hesaplama hususunu güneş hakkında zikretmemiştir. Bu sebeple hac, 
oruç, bayram ve İslam' la ilgili diğer önemli zamanlar, güneşin seyrine göre değil, 
hep ayın seyrine ve menzillerine göre hesaplanır. Bu, Allah' ın hikmeti, rahmeti 
ve dinine gösterdiği ihtimamın bir neticesidir. Çünkü insanların hepsi, bir hata 
ve yanılgıya düşmeden bu hesabı bilebilmektedir. Böylece, ehl-i kitabın dininde 
meydana gelen ihtilaflar ve karışıklıklar bu dinde söz konusu olmamaktadır. 

Allah Teala'nın burada bize bildirdiği; ayın seyrettiği menziller ve güneşin 
görme duyusunun sağlıklı çalışmasını sağlayan bir aydınlık kandili ve ışık kılın
masıdır. Eğer güneş olmasa canlılar eşyayı göremezdi. 

Bu durumda, yalanı doğrusundan kat kat fazla olan yıldızların hükümleriyle 
ilgili olarak yalancıların ileri sürdüğü asılsız iddiaların ne kadar yersiz olduğu 
ortaya çıkmaktadır.373 

62. İbret ve öğüt almak veya şükür etmek isteyenler için gece ve 
gündüzü birbiri ardınca getiren O' dur. 

63. Rahman'ın kulları yeryüzünde ağır ve vakur yürürler. Cahiller on
lara (sataşarak) hitap ettiklerinde, onlar: "Selam( etle)" der (geçer)ler. 

Tefsiri : 

Hata ve sürçme iki çeşittir: Ayak sürçmesi ve dil sürçmesi. Bu ayet-i kerimede 
bunların her ikisi de birbirine karine oluşturacak şekilde zikredilmiştir. Çünkü Al
lah Teala, Rahman' ın kullarının söz ve adımlarında dürüst olduklarını belirtmiştir. 
Nitekim şu ayet-i kerimede de bakışları ve niyetleri bir arada zikretmiştir: ''Allah, 
gözlerin hôin bakışların ı  ve kalplerin gizlediğini bilir. "374 

Bu ayet-i kerimedeki (..')l... "selam" kelimesi mansup (nesne) durumda kulla
nılmıştır. Halbuki aynı kelime, ehl-i kitaptan inanan kimselerin söylediği bir söz 

372 Yunus 1 0/5 
373 Miftahu Dari's-Seade (538-339) 
374 Gafir 4ü/19 
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olarak nakledilen "Size selôm olsun. Biz kendini bilmezleri (arkadaş edinmek) 
istemeyiz, derler"375 ayetinde ise y "j.._, şeklinde merfCı (özne) durumunda kulla
nılmıştır. 

Bu husustaki incelik hakkında şunları söyleyebiliriz: Allah Teala, bu 
ayetlerde zikretmiş olduğu kullarını en güzel özellikler ve davranışlarla övmüştür: 
"Rahmôn'ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevôzu ile yürürler ve kendini 
bilmez kimseler onlara lôf attığında (incitmeksizin) 'selôm ' derler (geçerler) " Bu
radaki (."j....,. "selam" kelimesi düşürülmüş olan bir ismin sıfatı olup aslında ifade 
"cahilce konuşan kimselerin sözlerinin aksine, doğru, güzel ve her türlü kötülük 
ve çirkinlikten uzak söz" anlamında (."j....,. �_; idi. Eğer kelime burada merfCı olarak 
kulanılsa söz konusu övgü oluşmaz, aksine kendileriyle konuşan cahillere selam 
verdikleri anlamını içerirdi. Halbuki ayetin manası bu değildir. Zaten bu manada 
bir övgü de yoktur. Övgü ancak şu durumda olur: O da, cahilce bir söze cahilce 
karşılık vermeyerek güzel sözle karşılık verdiklerinin belirtilmesi durumudur. Bu 
durum, sadece büyük nasip sahibi kimselerin yapabildiği kötülüğü güzel olan bir 
davranışla savmak kabllindendir.376 Selefin bu ayetin tefsiriyle ilgili ifadeleri bu 
hususta çok sarihtir. 

Ayet-i kerime, ayak ve dil organları ile yapılan davranışları en güzel, en hoş, 
en hikmetli ve en etkili bir şekilde bir araya toplamaktadır: "Yeryüzünde tevôzu 
ile yürürler" 

Ayette geçen (;_;� kelimesi, "sükunet ve vakar" demektir. Bu kelime, "kolay 
olan şey" anlamındaki � kelimesinden gelmekte olup .:.ı_w. .:.ı� fiilinin masda
rıdır. Arapların "O adam, vakarla yürüyor" anlamında kullandıkları ._).&. � 
� cümlesinde de kelime bu anlamda kullanılmaktadır. Bu sözdeki � "vakar" 
kelimesi sonradan türetilmişe benzemektedir. Bununla birlikte � vezninde ol
ması sebebiyle kural olarak bir durum ve şekli göstermektedir. Aslı � jA> idi. Ancak 
öncesinde kesre bulunduğu için J harfi <.S harfine dönüştürülmüştür. Dolayısıyla 
kelime çekim bakımından kurala uygundur. 

"Horluk" anlamındaki .:.ı)> kelimesi, manaca kaba olduğundan daha ağır bir 
hareke olan ötre ile telaffuz edilmektedir. Buna mukabil, daha yumuşak bir an
lam içeren .:.ı j..€..i ı "tevazu" kelimesi, anlamına uygun olarak telaffuzu daha kolay 
olan üstünle harekelenmiştir. 

Müslümanların cahilce, kaba ve kibirli değil de hilim, tevazu ve vakarla 
yürüdükleri ve sözlerinin de "selam" olduğu belirtilmiştir. Onların sözlerindeki 
"selam" ,  yine hilim, tevazu ve vakar anlamında, cahillik, bayağılık, müstehcenlik 
ve kabalıktan uzak demektir. 

375 Kasas 28/55 
376 Burada bir ayete işaret vardır. Bk. Fussılet 41/34-35 
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Böylece bu ayet-i kerimede müminlerin yürüyüş ve konuşma özellikleri bir 
arada zikredilmiştir. Dolayısıyla buradaki "selam" kelimesinden Müslümanların 
selamlaşırken kullandıkları "selamün aleyküm" sözünün kastedilmiş olması, zik
retmiş olduğumuz bu son derece önemli inceliğe ve anlama uygun değildir.377 

Yani Rahman' ın kulları şımarık, mağrur ve kibirli bir şekilde değil de, vakur 
ve mütevazı bir şekilde yürürler. 

Hasan-ı Basri şöyle demiştir: Burada kastedilen, yumuşak başlı alimlerdir. 
Muhammed b. el-Hanefiyye şöyle demiştir: Onlar vakar ve iffet sahibi kim

selerdir. Düşüncesizce hareket etmezler. Düşüncesizce bir davranışa maruz kal
dıklarında da vakur bir şekilde davranırlar. 

Ayette geçen .Jj+ll ,  lügatte yumuşak ve mülayim olmak demektir. o harfinin 
ötresi ile telaffuz edilen .J ...ı+JI kelimesi ise , "horluk" anlamındadır. Birincisi mü
minlerin, ikincisi ise kafirlerin sıfatıdır. Kafirlerin Allah'tan alacakları karşılık ise 
ateştir. 378 

, ,, ıt ' / � ,, ;:; �\..İ.i- & ._j ?I G.J 0)� ��ı_, � \ f �  Lo�j. 1� �) 0� ��ı_, 

�ı o  .. t;I_):. �ls· �I� �l /� 
64. Onlar ki gecelerini Rabblerine secde ve kıyam ile geçirirler. 

65. Onlar ki: "Rabbimiz, bizden Cehennem azabını geri çevir. Çünkü 
gerçekten onun azabı kesin bir helak oluştur" derler. 

Tefsiri : 

Ayette geçen rljJI kelimesi, "kalıcı ve ayrılmaz kötülük ve azap" anlamında
dır. Nitekim şair Bişr şöyle demiştir: 

- . � lbj\ , ,, - L.:.Jı , _ , . P'-' � p:.-' 
"Nesar ve Cefar savaşları birer azap ve ayrılmaz birer şerdi" 
� şa da şöyle demiştir: 

"Onun cezası, müebbed ve bitmeyen bir azap; 

377 Bedfüu'l-fevi'ıid ( 1 1/ 158-159) 
378 Medaricü's-Salikin ( 1 1/327) 



Sure :  25 • Fu rkan Suresi ·:· 201 

Ödüllerinde de yoktur ne bir sınır ne hesap" 
Basralı meşhur dilci Ebu Ubeyde ayetin şu anlamda olduğunu belirtmiştir: 

Azap onlar için bir helak ve ayrılmaz bir beladır. 379 

Zinanın Kötülüğü: 

� 0\SJ 1_,fa �j ı)? � ı)2t l�l J.�I_, � 1 1� L;\h_, lj�- ' �  Q .. [;. �� 
rJ.>- Jı �ı 0)!�:: ':}_, ;.ı 4J1 -iıı e 0�� '1 J.�lj �, vt L;\) �1 

· ...:.,ıl;jı � .J.&-G.J .!1A)...1L;0t ;_L �1 'ı;!� � , , t ! �, '] - � - İL '11 ful iY- . - "'  r u . .  c_r-! 0-".J Y.r.. -' � : � 

.! 1 0,}.."�1 : ! � & d,;l.JI "' .,. '"t""' , -- 0 , . 
66. "Gerçekten o, ne kötü bir durak ve ne kötü bir yerdir! " 

67. Ve onlar ki, mallarım infôk ettiklerinde israf da etmezler, cimrilik 
de etmezler. Bunun arasında orta bir yol tutarlar. 

68. Onlar ki Allah ile birlikte başka bir i/ôha ibadet etmezler. Hak ile 
olması dışında, Allah 'm öldürülmesin i haram kı ldığı nefsi de öldürmez
ler. Zinô da etmezler. Kim bunları işlerse, ceza(/arı) ile karşılaşır. 

69. Kıyamet gününde onun azabı kat kat verilir, o azapta ebediyyen 
hor ve hakir bir halde kalır. 

Tefsiri : 

Cenab-ı Hak, bu ayetlerde zinanın haram olduğunu güçlü bir şekilde vur
gulamış, onu şirk ve cana kıyma ile bir arada zikrederek - iman, salih amel ve 
tevbe ile tedbir alınmadıkça - cezasının ebediyyen şiddetli azap çekmek oldu
ğunu belirtmiştir.380 

Bu ayetle ilgili olarak akla gelebilecek bir soru vardır. Bu sorunun konuyla 
ilgili başka ayetlerde de ele alınması mümkündür. Ancak üzerinde durulmaya en 
uygun yer burasıdır. 

Soru şudur: Kişi halis bir tevbe ile tevbe ederse sadece günahlarının silinmesi 
mi söz konusudur, yoksa silinen her günahının yerine sevap mı yazılmaktadır? 

Bu, müfessirlerin ve başka alimlerin öteden beri cevabını arayıp tartıştıkları 
bir sorudur. 

Zeccac (ö . 330) şöyle demiştir: Silinen günahların yerini sevaplar değil, tev
be ve onunla birlikte iyi davranışlar alır. 

379 Ravzatu' l-muhibbln (58) 
380 el-Cevabu'l-Kafi (226) 
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İbn Atıyye (ö. 546) ise şöyle demiştir: Allah Teala, önceden işledikleri gü
nahlarının aksine onların davranışlarını güzelleştirir, buyruklarına uygun hale 
getirir. Bu ise Allah' ın onlara merhamet etmesine vesile olur. 

Sonra İbn Atıyye şöyle devam etmiştir: Yukarıdaki sözü İbn Abbas -radıyallahu 
anh-, İbn Cübeyr, İbn Zeyd ve Hasan-ı Basri söylemiştir. İbn Abbas bunun kıyamet 
gününde olacağını ileri süren kimselerin görüşünü de reddetmiştir. Bununla bir
likte İmam Müslim' in Ebu Zer'den -radıyallahu anh- rivayet ettiği bir hadise göre 
Allah Teala kıyamet gününde bağışlamak istediği tevhid ehli kullarının kötülük
lerini iyiliğe çevirecektir. Bu hadisi Tirmizi ve Taberi de zikretmiştir. Said b .  el
Müseyyeb' in bu ayet hakkındaki yorumu da böyledir. Allah ' ın af ve cömertliği 
de bunu gerektirmektedir. 

İbn Atıyye'nin işaret ettiği hadisi inşaallah zikredeceğiz ve üzerinde duracağız. 
Mehdevi şöyle demiştir: Bu görüşün elde edildiği anlam, Selman-ı Farisi 

-radıyallahu anh-, Said b. Cübeyr ve başkalarından rivayet edilmiştir. 
Sa'lebl şöyle demiştir: İbn Abbas, İbn Cüreyc, Dahhak ve İbn Zeyd şöy

le demiştir: Allah Teala, Müslüman olan kimselerin müşrikken yaptıkları kötü 
davranışları bırakıp güzel davranışlar edinmelerini sağlar. Mesela Allah' la birlikte 
ilahlar edinmek yerine tevhide inanmalarını, müminleri öldürmek yerine müşrik
lerle cihad etmelerini ve zina etmek yerine iffetli olmalarını nasip eder. 

Bazıları ise şu görüşü ileri sürmüştür: Allah Teala ,  Müslümanken yaptıkları 
kötülükleri kıyamet gününde iyiliğe dönüştürür. 

Bu iki görüş arasındaki ihtilafın merkezinde, ayette yer alan değiştirmenin 
dünyada mı yoksa ahirette mi yapılacağı yer almaktadır. Dünyada olacağını söy
leyenler, değiştirmeyi , "kötü davranışların ve bozuk niyetlerin bırakılarak güzel 
hasletlerin edinilmesi" olarak anlamışlardır. Bu durumda "değiştirme" gerçek 
anlamda gerçekleşmektedir. 

Bu görüşün savunucuları şu delillere dayanmışlardır: Kötülük iyiliğe dön
mez. Olsa olsa silinir, yok edilir, hiçbir izi kalmaz. Ama onun iyiliğe dönüşmesi 
söz konusu olmaz. Çünkü o iyilik değildir. Aksine Allah' ın hoşnut olmadığı bir 
davranıştır. Nasıl sevdiği ve hoşnut olduğu bir iyilik haline dönüşebilir? Kur'an' ın 
ifade ettiği, günahların silinip bağışlanmasından ibarettir. Nitekim şu ayetler de 
bunu göstermektedir: "Artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, 
ruhumuzu iyilerle beraber al, ey Rabbimizf "381 "Kötülükleri bağışlar"382 "Allah 
bütün günahları bağışlar"383 Kur'an' da bu anlamda pek çok ayet vardır. 

381 Aı-i İmran 3/193 
382 Şura 42/25 
383 Zümer 39/53 
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Safvan b.  Muhriz'den nakledilen sahih bir hadiste Katade şöyle demiştir: Bir 
adam İbn Ömer' e -radıyallahu anh- sordu: 

-Gizli konuşma hakkında Hz. Peygamber'den -sallallahu aleyhi vesellem- ne 
işittin? 

İbn Ömer -radıyallahu anh- şöyle dedi: 
"Kıyamet gününde mümin Rabbine iyice yaklaştırılır. Ta ki Allah onu rah

metiyle kuşatır384, sonra ona günahların ı  hatırlatır ve 'Biliyor musun?'  diye sorar. 
Kul 'Biliyorum Rabbim! '  der. Bunun üzerine Allah Teala 'Ben onları dünyada 
iken gizledim, bugün de bağışlıyorum ' buyurur ve ona iyiliklerinin yazılı olduğu 
amel defterini verir. Kafir ve münafıklara ise herkesin içinde şöyle seslenilir: Al
lah hakkında yalan uyduranlar işte bunlardır! "385 

Buhar! ve Müslim' in rivayet ettiği ve Allah ' ın kuluna olan ilgisini gösteren bu 
hadiste sadece günahların dünyadayken gizleneceği ve ahirette de bağışlanacağı 
belirtilmiştir. Allah Teala'nın kuluna "Senin her kötülüğüne karşı bir iyilik verdim" 
dediği zikredilmemiştir. O halde bu hadis, kötülüklerin Allah tarafından bilinip 
sonra da bağışlandığını göstermektedir. Nitekim Cenab-ı Hak dürüst kimseler 
hakkında şöyle buyurmuştur: "Böylece Allah, onların geçmişte yaptıkları en kötü 
hareketleri bile örtecek ve yaptıkların ın en güzeline denk olarak mükafatların ı 
verecektir. "386 Bu ayette zikredilen kimseler yaratılmışların en iyileridir. Buna rağ
men Allah Teala onların kötü davranışlarını sildiğini ve onları yaptıkları en güzel 
davranışlarla mükafatlandırdığını belirtmektedir. Onların yaptığı en güzel davra
nış, iyilikler içerisinde yer alır, kötülükler içerisinde değil . Bu da, en güzel şekilde 
mükafatlandırmanın , sadece güzelliklerin karşılığını vermekle olacağını gösterir. 
Kötülükler ise silinir ve izleri yok edilir. 

Bu görüşü savunanlar sözlerine şunu da eklemişlerdir: Tevbe eden kimsenin 
kötülükleri iyiliğe dönüşseydi hiç kötülük işlemeyen kimseden daha iyi durumda 
olur ve daha fazla sevap sahibi olurdu . Çünkü kötülükleri de yaptığı iyiliklere 
katılır, böylece iyiliğe dönüşen kötülükler sayesinde hiç kötülük yapmamış olan 
kimseden üstün hale gelirdi. Kötülük yapmış olan bir kimse hiç kötülüğü olma
yan kimseden nasıl daha üstün olabilir? 

Ayrıca insan yaptığı bir iyiliği boşa çıkaracak bir günah işlediğinde iyilikleri 
cezalandırılacağı bir kötülük haline dönüşmez. Sadece yaptığı iyiliğin hiçbir izi ve 

384 Hadisin metninde geçen ..ıs kelimesinin asıl manası "örtü" manasındadır. Ancak burada 
mecazi olarak "rahmet" anlamındadır. Bk. Ayni, Umdetü' l-Kari (XVIIl/295) (Mütercimin 
notu) 

385 Buhari, (XIIl/483) Tevhid, Babu kelami'r-Rabb Azze ve Celle yevme'l-kıyame; Müslim 
(V/613-616) ,  Tevbe, Babu seatı rahmeti Rabbi'l-Aıemin 

386 Zümer 39/35 
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neticesi kalmaz. Böylece ondan dolayı ne mükafatlandırılır, ne de cezalandırılır. 
Tek cezası, o iyiliğin sevabından mahrum kalmak olur. Kötülük yapıp da tevbe 
edenin durumu da böyledir. Tevbesinden önce yaptığı kötülükler iyiliğe dönüş
mez. Karşıt görüş sahipleri "Tevbe edenin durumu da böyledir; mükafatı, işlediği 
kötülüklerle cezalandırılmamaktır" derlerse tartışma biter. Ancak iyiliğin anlamı 
bu değildir. İyilik, artı bir sevap da gerektirmektedir. 

Kıyamet gününde kötülüğün iyilikle değiştirileceğini ileri süren diğer grup 
ise şu delillere dayanmıştır: Değiştirme kelimesinin asıl manası kötülüğün yerine 
iyiliği ikame etmektir. Bu da, ancak yapılmış ve gerçekleşmiş olan bir kötülükte 
olur. Kötülüğün iyilikle değiştirilmesi, onun silinip yerine iyiliğin ikame edilmesi 
demektir. Bu sebeple Allah Teala, bu ayet-i kerimede �� "kötülükler" kelime
sini kullara nispet ederek ma'rife (belirli) bir şekilde zikretmiştir. Çünkü onların 
yaptığı belli kötülüklerdir . ..:..L:......:.- "iyilikler" kelimesini ise onlara nispet etmeksizin 
nekire (belirsiz) zikretmiştir. Çünkü onların yaptığı ve işlediği davranışlar değil, 
Allah' ın lütuf ve kereminden ibarettir. Ayrıca ayette söz konusu edilen değiştirme 
Allah' ın fiilidir, onların değil. Allah Teala onların kötülüklerini iyiliğe değiştirdiği
ni bildirmektedir. Eğer kastedilen "kötü davranışların bırakılıp iyi davranışların 
edinilmesi" olsaydı "değiştirme" fiilinin öznesi Allah değil, kullar olurdu. Çünkü 
o takdirde kötülükleri iyilikle değiştiren Allah değil, onlardır. Zira fiiller, onları ya
pan ve elde eden kimselere nispet edilir. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmuş
tur: "Fakat zalimler, kendilerine söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler. "387 Buna 
mukabil kendisinin değiştirdiği şeyler hakkında ise şöyle buyurmuştur: "Onların 
iki bahçesini, buruk yemişli, acı ılgınlı ve içinde biraz da sedir ağacı bulunan iki 
(harap) bahçeye çevirdik"388 

Allah Teala, kötülüklerini iyiliğe çevirdiğini bildirdiğine göre değiştirme biz
zat O'nun yaptığı bir şeydir, - her ne kadar tevbe, iman ve salih amel gibi 
vesllelerine başvurmuş olsalar da - onların kendiliklerinden yaptıkları bir şey de
ğildir. Nitekim İmam Müslim'in, A'meş, Ma'rur b. Süveyd ve Ebu Zer -radıyallahu 
anh- kanalıyla rivayet ettiği şu hadiste Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöy
le buyurmuştur: "Hiç şüphesiz ben Cennet halkından Cennet'e son giren kimseyi 
ve Cehennem halkından Cehennem 'den çıkan son kimseyi biliyorum. Kıyamet 
gününde bir adam getirilir ve 'Büyük günahları bir kenarda dursun, ona küçük 
günahlarını gösterin! ' buyuru/ur. Bunun üzerine ona küçük günahları gösterilir ve 
'Falanca gün şunu şunu, falanca gün de şunu şunu yaptın ! '  denilir. Adam inkara 
güç yetiremez ve 'Evet! ' diyerek tasdik eder. Büyük günahlarının da gösterileceği 
endişesiyle korkmaya başlar. Bunun üzerine ona 'senin her kötülüğün yerine 
bir iyilik ikCime edildi! '  buyuru/ur. Adam 'Rabbim! Burada görmediğim başka 

387 Bakara 2/59 
388 Sebe 34/16 
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davranışlar da yapmıştım!' diyerek şaşırır. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, 
bunu aktardıktan sonra o kadar güldü ki mübarek dişleri göründü. 389 

İmam Ahmed b. Han bel şöyle demiştir: Bize Vekl' , A'meş ve Ma'rur b .  Sü
veyd kanalıyla EbCı Zer' in -radıyallahu anh- şöyle dediğini aktarmıştır. Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Kıyamet gününde bir adam 
getirilir ve 'Ona küçük günahlarını gösterin! '  buyuru/ur. Bunun üzerine ona 
küçük günahları gösterilip büyükleri gizlenerek 'Falan gün şöyle şöyle yaptın' 
denilir. Adam hiç inkar etmeksizin kabul eder. Büyük günahlarının da ortaya 
döküleceğinden endfşe etmektedir. Ancak 'Yaptığı her kötülük yerine ona bir 
iyilik verin! '  emri verilir. Bunun üzerine adam 'Benim görmediğim bir kısım 
günahlarım da var' diyerek şaşırır" Bu sözü söyledikten sonra Hz. Peygamber'in 
-sallallahu aleyhi vesellem- mübarek dişleri görünecek kadar güldüğünü gördüm. "390 

Keza EbCı Hafs el-Müstemli, Muhammed b .  Abdilaziz b. Ebi Rezme - Fadl b .  
MCısa el-Katil - Ebu' l-Anbes - Ebu' l-Anbes'in babası kanalıyla EbCı Hureyre'nin 
-radıyallahu anh- şöyle dediğini nakletmiştir. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem
şöyle buyurmuştur: "Yemin olsun ki bazı kimseler çok kötülük işlemiş olmayı te
menni edeceklerdir! Çevresindekiler 'Onlar kimdir' diye sordular. Bunun üzerine 
Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- 'Onlar, kötülükleri iyiliğe dönüştürülen 
kimselerdir' cevabını verdi. "391 

Bu görüş sahipleri delil olarak kullandıkları bu hadisle ilgili olarak şöyle bir 
yorum da yapmışlardır: Hadiste zikredilen kimseler gerçek ebdaldırlar. Ebdal 
diye isimlendirilmelerinin sebebi kötülüklerinin iyiliklerle değiştirilmiş olmasın
dandır. Allah onların kötülüklerini iyilik haline dönüştürmüştür. 

Bu görüşü savunanların bir delili de şudur: Karşılık, yapılan davranışla aynı 
cinsten olur. Onlar kötü davranışlarını bırakıp iyi davranışları yapmaya başlayın
ca Allah da onların yaptığı bu değişikliğin tam bir mukabili olarak amel defterle
rindeki kötülükleri iyilikle değiştirmiştir. 

Birinci görüşü savunanlar ise bunlara şöyle karşılık verirler: EbCı Zer 
-radıyallahu anh- hadisini görüşünüze nasıl dayanak yaparsınız? O hadis açıkça 
göstermektedir ki, kötülüğü iyilikle değiştirilen bu kimse Cehennem' de azap çek
miş ve oradan en son çıkan kimse olmuştur. Yani o kimse kötülüklerinin cezasını 
çekmiş, böylece kötülüklerinin neticesi cezalandırma ile sonuçlanmış, sonra her 
kötülüğü bir iyilikle değiştirilmiştir. Bu bizim üzerinde durduğumuz konu ile il
gili değildir. Çünki bizim tartışmamız kötülükten tevbe eden kimse hakkındadır, 
tevbe etmeksizin günahlarında ısrar ederek ölmüş olan kimse hakkında değil! 

389 Müslim (1/453) iman, Babu ahiri ehli'n-nar hurCıcen; Tirmizl, (IV/61 4) fi sıfeti Cehennem, 
Bab: 1 0  

390 Ahmed b. Hanbel, (V/157) 
391 Hakim (IV/252) elbanl bu hadisi hasen görmüştür. Bk. V/209, rakam: 2177 
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Bu ikisi nasıl aynı kefeye konulur? Ahmed b .  Hanbel' in rivayet ettiği hadis de 
hem senedi hem de metni bakımından bir önceki hadisle aynıdır, ancak daha 
özettir. Ebu Hureyre'den nakledilen hadis ise sabit değildir. Ebü' l-Anbes kimdir, 
onun babası kimdir ki böylesine önemli bir hususta sadece onların rivayet ettiği 
bir hadis kabul edilsin .392 İnsanları kötülüklerden uzak tutmak için son derece 
gayret ettiği, kötülük edenleri kınayıp ayıpladığı, kötülüklerin iyilikleri yok ettiğini 
belirttiği halde Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- böyle bir söz söylemiş ola
bilir mi? "Muhakkak ki bazı kimseler daha fazla kötülük yapmış olmayı temenni 
edecektir" sözünü onun söylediği gerçek olabilir mi? Sonra kişi, akıbetinin kötü 
olduğunu bildiği halde daha fazla kötülük işlemiş olmayı nasıl temenni edebi
lir? Aksine sadece daha fazla iyilik etmiş olmayı temenni edebilir. Tirmizi'nin 
Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- kadar ulaşan bir senet zinciriyle rivayet 
ettiği bir hadiste şöyle buyurulmuştur: "Kıyamet gününde bazı insanlar dünya
dayken derilerinin makaslarla kesilmiş olmasını temenni edeceklerdir. Çünkü 
böyle işkenceye uğrayan kimselerin nail oldukları mükafatın büyüklüğünü görüp 
imreneceklerdir"393 Bu hadiste Allah yolunda işkenceye uğramış kimselerin nail 
oldukları mükafatın büyüklüğünden dolayı kıyamet gününde başkalarının da 
dünyadayken onlar gibi işkence görmüş olmayı temenni edecekleri belirtilmek
tedir. Bu, güzel olan bir davranışın temennisidir, dolayısıyla bir problem yoktur. 
Ama bir kul daha çok kötülük yapmış olmayı nasıl temenni eder? Bu asla olma
yacak bir şeydir. Kötü bir insan ancak kötülük etmemiş olmayı temenni edebilir. 
Ama daha çok kötülük etmiş olmayı asla temenni etmez! 

Bu görüşü savunanlar diğerlerine hitaben şöyle derler: Ayette geçen "de
ğiştirme" ifadesiyle ilgili olarak söylediğiniz kötülüğün iyilikle değiştirilmesi doğ
rudur. Ancak biz onu şöyle anlıyoruz: Yapılmaya başlanan bir iyilik, önceden 
yapılmış olan bir kötülüğün yerine geçer. Eğer o iyilik yapılmaya başlanmasa, 
önceden yapılmakta olan kötülük yapılmaya devam ederdi. 

Ayette .:..ı� "kötülükler" kelimesinin kullara nispet edilerek ma'rife (belirli) 
ve ..:,,L.,... " iyilikler" kelimesinin ise nekire (belirsiz) getirilmesiyle delil getiriyor, 
buradan yola çıkarak o kötülüklerin kullar tarafından yapılmış olan davranışlar, 
iyiliklerin ise Allah' ın lütfu olması gerektiğini ileri sürüyorsunuz. Şüphesiz bu doğ
rudur. Ancak o iyiliklerin İlahi bir te'ylt sayesinde kullar tarafından yapılmasının 
Allah' ın lütuf ve kereminin bir eseri olduğunu neden unutuyorsunuz? 

392 Ebü'l-Anbes Said b.  Kesir b. Ubeyd et-Teymi, sağlam bir ravi olarak görülmektedir. Bk. 
Tehzibü't-Tehzib (IV/73) İbn Hibban, babası Kesir b. Ubeyd' in de sağlam olduğunu belirt
miştir. Bk. Sikat (V/330) Allame el-Münavi şöyle demiştir: Bu hadiste iyilik yapmanın söz 
konusu olması durumunda muhal olan bir şeyi temenni etmenin caiz olduğuna delil vardır. 
Buradaki temenninin bilinen anlamda olmaması da ihtimal dahilindedir. Belki de onunla 
Allah ' ın rahmetinin genişliğine bir uyanda bulunulmak istenmiştir. (Bk. V/351 ) ;  Kurtubi, 
el-Cami' li-ahkami' l-Kur'an (Vl/4 793-4795) 

393 Tirmizi ( IV/521 -522) ez-Zühd, bab: 58. Elbani bu hadisi hasen görmüştür. 
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Ayetteki "değiştirme" fiil inin öznesi Allah'tır, kullar değil, diyorsunuz. Bun
dan hareketle , yaptıkları kötülükleri amel defterlerinden Allah ' ın değiştirdiğini, 
davranışlarını değiştirenlerin kullar olmadığını ileri sürüyorsunuz. Ancak ayetteki 
fiilin öznesinin Allah olması sizin görüşünüze delil olmaz. Çünkü Allah tüm kul
ların fiillerinin yaratıcısıdır. Yaratış ve var ediş bakımından kötülükleri iyilikle de
ğiştiren O, fiili olarak değiştirenler ise onlardır. 

Bir de şunu ileri sürüyorsunuz: Karşılık, yapılan davranışla aynı cinsten olur. 
Onlar kötü davranışlarını iyi davranışlarla değiştirdikleri gibi Allah da onların 
amel defterlerindeki kötülükleri iyiliğe çevirdi. 

Bu doğrudur. Bunu biz de kabul ediyoruz. Ancak şöyle: Amel defterinde yer 
almaya hazır olan kötülükler iyiliklerle yer değiştirmiş, böylece orada yazılacak 
olan kötülüklerin yerine iyilikler yazılmıştır. 

İşte her iki görüşü savunanların delil ve düşüncelerinin tamamı bundan 
ibarettir. Artık aralarında bir hüküm vermek insaf ve adalet sahibi kimseye kal
maktadır. Her iki grup da dayandığı delili ortaya koymuştur. Gerçek; ikisinden 
birinin düşmanı değildir, haklarını çiğneyecek de değildir. Allah, doğruyu bul
maya yardımcı olan, böylece hakka çağırıp Allah' ın delillerini ve dinini açıkla
mayı üstlenen kimselerin derecesine ulaşan veya hakkı yalnız ararken bir yoldaş 
bulmaktan ümit kesip çaresiz kalan, yine de o yola baş koyup onda yürümeyi 
bir gaye edinen kimseleri doğru yola eriştirir. Ancak bir bayrak açıp da buna 
ciddiyetle sarılmayan kimse amacından daha düşük olanla yetinir ve aldanır. 
Ciddiyetle sarılıp da hiç kimsenin kendisine itiraz etmemesini ve karşısına hiçbir 
engelin çıkmamasını isteyen kimse ise kendisini olmayacak bir kuruntuyla al
datmış olur. Ancak onun zorluğuna katlanırsa -Allah'a yemin olsun ki - apaçık 
başarı ve büyük mükafat işte budur. Başarı sadece Allah' tandır. Sadece O'na 
dayanır ve sadece O'na yönelirim . 

Bu konuda Allah' ın izniyle doğru olduğu söylenebilecek görüş ise şudur: 
Şüphesiz bizzat günah iyiliğe dönüşmez. Çünkü iyilik mükafat gerektiren pozitif 
bir şeydir. Bu sebeple yasaklardan kaçınan kimse kendisini onlardan sakındığı 
ve uzak tuttuğu için mükafatlandırılmaktadır. Bu sakınma ve uzak durma da 
mükafata kaynaklık eden (bir gayret ve direnç gerektiren) pozitif bir husustur. 
Ancak günah işlemek aklına hiç gelmeyen ve bunu içinden hiç geçirmeyen kim
se günah işlemediği için nasıl mükafatlandırılır? Böyle biri günah işlemediği için 
mükafatlandırılsa aklına bile getirmemiş (ve dolayısıyla hiçbir direnç gösterme
miş) olduğu günahları işlememesinden dolayı mükafatlandırılmış olurdu. Bu ise 
onun iyiliklerinin sayılamayacak kadar katlanmasını sağlardı . Çünkü günah olan 
davranışların onun tarilfı ndan yapılmaması her zaman söz konusudur, terk et
tiği davranışların isl' h ıdd ı h�sabı yoktur. Şimdi bu kişi bütün bunlardan dolayı 
mükafatlandırılacal·. r ıc ıı ? 1 3u ,  vehim dahi edilemeyecek bir sonuçtur. O halde 
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iyiliğin pozitif bir husus olması gerektiği ortaya çıkar. Böylece yaptığı günahlar
dan tevbe eden kimse de o günahlardan her birinden pişman olmuş, kendisini 
onlardan alıkoymuş ve bir daha işlememeye azmetmiş demektir. Onun kendini 
engellemeye yönelik bu gayreti ise şüphesiz bir iyiliktir. O kişinin yaptığı tevbe 
günahının izini silmiş ve bu pişmanlık ve azmi ortaya çıkarmıştır. İşte yapmakta 
olduğu kötülüğün yerine gelen iyilik budur. Müfessirlerden biri şu sözüyle bunu 
kastetmiştir: Kötülüğün yerine tevbe ve tevbeyle birlikte bir iyilik gelmiştir. İşlemiş 
olduğu her bir kötülükten tevbe etmesi, yaptığı kötülüğün yerine geçen bir iyilik 
olmuştur. Kötülüklerin iyiliğe dönüşmesinin manası budur. Yoksa bizatihi kötülü
ğün kendisi iyiliğe dönüşmüş değildir. 

Bir başka müfessir de bu ayet hakkında şöyle demiştir: Allah Teala, onların 
işlemiş olduğu her bir kötülükten dolayı tevbe etmelerini onlara bir iyilik olarak 
lütfeder. 

Böylece -Allah'a hamdolsun- hiçbir problem kalmamakta ve doğru ortaya 
çıkmaktadır. Her iki görüşün savunucularının da ilim ve delilin gereğinden ayrıl
madıkları da görülmektedir. 

Ebu Zer' den -radıyallahu anh- rivayet edilen hadis, -her ne kadar kötülüklerin
den dolayı azap gören günahta ısrar etmiş kimseler hakkında ise de- günahlarına 
tevbe eden ve onlardan uzak duran tevbekarın kötülüklerinin iyiliğe çevirileceğini 
öncelikle gösterir. Günahta ısrar eden kimse cezasını çektikçe günahları siliniyor 
ve sanki hiç yokmuş gibi oluyor. Böylece Allah onun her bir kötülüğünün yerine 
bir iyilik veriyor. Çünkü kıyamet gününde onun uğradığı ceza ile birlikte duydu
ğu pişmanlık, o günahların izinin kalmamasını ve iyiliğe dönüşmesini gerektiri
yor. Gerçi o zaman, pişmanlığın kar edeceği yer değildir. Bununla birlikte o kişi, 
günahlarından dolayı cezalandırılınca ve onların izi böylece yok olunca Allah 
da o günahları iyiliğe dönüştürüyor. Günahların izlerinin halis bir tevbe ile yok 
olması böyle azap çekerek yok olmasından daha etkilidir. Böyle çetin bir ceza ile 
kötülükler iyiliğe çevriliyorsa tevbe ile hayli hayli çevrilirler. Tevbenin günahları 
silme ve iyiliğe çevirmesi cezadan daha güçlüdür. Çünkü tevbe kulun itaatle, 
Allah ' ı  severek ve O'ndan korkarak yaptığı iradi bir iştir. Cezanın o günahları 
örtmesi ise, iradesi dışında - Allah' ın takdiri ile - kulun başına gelen bela.Jarın 
günahları silmesi kabilindendir. Şüphesiz Allah' ın sevip razı olduğu iradeye da
yalı fiillerin günahları silmesi, iradesi dışında kulun başına gelen musibetlerin 
günahları silmesinden daha etkilidir.394 

Bu ayet, iman edip salih amel işleyerek tevbe eden kimseler için çok bü
yük bir müjdedir. Tevbenin hakikati de budur. Nitekim İbn Abbas -radıyallahu 
anh- şöyle demiştir: "Hz. Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- bu ayetin ve 'Biz 
sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik. Böylece Allah, sen in geçmiş ve gelecek 

394 Tarlku' l-hicreteyn (228-233) 
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günahını bağışlar'395 ayetin in inişi hakkında gösterdiği sevinci başka bir şey 
hakkında gösterdiğine şah it olmadım. "396 

Alimler bu ayette bahsi edilen "değiştirme"nin dünyada mı ahirette mi ola
cağı hakkında iki farklı görüşe sahiptir: 

İbn Abbas -radıyallahu anh- ve arkadaşları şöyle demiştir: Burada bahsi edi
len değiştirme, kötü davranışların iyileriyle değiştirilmesidir. Allah Teala, onların 
kendisiyle birlikte başka ilah edinmelerini tevhitle, zina etmelerini iffetle, yalanı 
dürüstlükle ve ihaneti emanetle değiştirmiştir. 

Buna göre ayetin manası şudur: Onların kötü ve çirkin davranışları güzel 
ve iyi davranışlarla değiştirilmiştir. Bu, tıpkı bir hastanın iyileşmesi ve musibete 
uğramış bir kimsenin normale dönmesi gibidir. 

Tabiundan Said b .  Müseyyeb ve başkaları ise şöyle demiştir: Burada "değiş
tirme" ifadesiyle kastedilen, kıyamet gününde Allah Teala'nın yaptıkları kötülük
leri iyiliğe çevirip her kötülüğe karşılık bir iyilik vermesidir. 

Bu görüşü savunanlar Tirmizl'nin Cami' indeki şu hadisi delil getirmişler
dir: Bize Hüseyin b. Hureys, Vekl' - A'meş - Ma'rur b .  Süveyd kanalıyla Ebu 
Zer'in -radıyallahu anh- şöyle dediğini nakletmiştir: Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem- şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz ben ateşten son çıkacak kişiyi bilirim. 
Kıyamet günü bir adam getirilir ve onun hakkında şöyle bir emir verilir: 'Ona 
küçük günahlarını gösterin, büyüklerini ise hiç ortaya çıkarmayın! ' Sonra bu emir 
gereği adama küçük günahları gösterilir ve 'Falan gün şunu şunu yapmıştın ! '  
diye de açıklanır. Adam h iç inkara yeltenmeksizin kabul eder. Bu arada büyük 
günahların ın  ortaya çıkarılacağından endişe içindedir. Derken onun hakkında 
'Yaptığı her kötülüğe karşılık bir iyilik verin! '  buyuru/ur. Bunun üzerine adam 
şaşırır ve 'Benim burada görmediğim başka günahlarım da var' der. " Daha sonra 
Ebu Zer -radıyallahu anh- şöyle demiştir: Bu  sözü naklettikten sonra Hz. Peygam
ber -sallallahu aleyhi vesellem- o kadar güldü ki mübarek dişleri göründü. "397 

Bu sağlam bir hadistir. Ancak bu görüşe delil olması tartışılır. Çünkü ha
diste söz konusu edilen kişi, kötülükleri sebebiyle azaba uğramış ve bu yüzden 
Cehenneme girmiş, daha sonra Allah' ın lütfuyla her kötülüğü iyiliğe çevrilerek 
oradan çıkarılmıştır. Dolayısıyla bu kimsenin günahlarının sevaba çevrildiği 
ileri sürülemez. İleri sürülebilseydi tevbe eden kimse gibi günahları sebebiyle 
cezalandırılmaması gerekirdi. Ayette her günahı yerine bir sevabın verildiği, böy
lece sevaplarının arttığı belirtilen ise tevbe eden kimsedir. Bu hadiste bunu des
tekleyen bir ifade yoktur! insanlar bu ayeti yorumlarken bu hadisi delil getirmeye 
kalkışmışlardır. Halbuki hadiste bunu te'ylt eden bir unsur olmadığı ortadadır. 

395 Fetih 48/1 -2 
396 İbni'l-Münzir, Taberan1 ve İbn Merduyeh tahrlç etmiştir. Bk. ed-Dürrü'l-MensCır VI, 279 
397 Bu hadis daha önce geçmiştir. 
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Bununla birlikte selef, bu konuda sonraki alimlerin idrak edemediği ince bir 
anlayış ve derinliğe sahiptir. 

Bir prensibe bağlı kalınması şartıyla bu hadisi konuya delil getirmek doğ
ru olur. o prensip sayesinde bu hadisle delil getirmekteki incelik ve derinlik de 
anlaşılır. Prensip şudur: Günahın mutlaka bir izi vardır. O izi silmek için birkaç 
alternatif söz konusudur. Bunlar; tevbe, iyilikler, başa gelen musibetler ve Ce
henneme girmektir. Günahın izi çok derin olur ve diğer alternatifler onu yok 
edemezse o zaman sonuncu şık kaçınılmaz olur ve kişi Cehenneme girer. Çünkü 
Cennet'te bir zerre bile kir-pas yoktur. Dolayısıyla oraya ancak her bakımdan 
temiz olanlar girebilir. Üzerinde günah kiri bulunanlar önce arınma körüğüne 
sokulur, böylece sahte unsurları tasfiye edilerek saflaştırılan altın gibi elenir ve 
Cennet' e uygun hale getirilir. 

Demek ki, günahın eserinin yok edilmesi bazen en etkili yol olan samimi tev
be ile olur. Bazen de ateşle, yani cezası çekilerek olur. Kişinin günahı ateşle yok 
edilir ve onun kiri böyle giderilirse yaptığı ve cezasını çektiği her kötülüğe karşılık 
bir iyilik verilir. Öyleyse günahın samimi tevbe ile yok edilmesi ve kirinin böylece 
giderilmesi durumunda da yapılan her kötülük yerine iyilik verilmesi söz konusu, 
hem de öncelikle söz konusudur. Çünkü tevbenin bu kiri ve pisliği yok etmesi 
ateşin yok etmesinden daha etkili ve Allah'a daha sevimlidir. Zira ateş, günahı 
giderme fonksiyonunu tevbe olmadığı için yerine getirmektedir. Bu konuda asıl 
fonksiyon sahibi ise tevbedir. o halde tevbe, kötülükleri iyiliğe çevirmeye ateşten 
daha layıktır. 

Dokuzuncu yorum398 da bunu açıklar. O da şudur: Tevbe edenin her bir gü
nahı pişmanlığı sayesinde iyiliğe çevrilir. Çünkü günahtan dolayı duyulan pişman
lık, o günahın tevbesidir. Her bir günahtan tevbe etmek bir iyilik sayılır. Böylece 
işlenilen her günah tevbe ile gedirilir ve tevbe günahın yerine geçen bir iyilik olur. 
Bu bakımdan kişinin işlediği her kötülüğün yerine bir iyilik söz konusu olur. 

Bu, üzerinde durulmaya değer çok hoş bir yorumdur. 
Buna göre bu iyilik daha önce yapılan kötülükle eşit olabileceği gibi ondan 

daha küçük veya daha büyük de olabilir. Bu, tevbenin samimiyetine, tevbe edenin 
dürüstlüğüne ve tevbesine eşlik eden ve kötülüğün silinmesini hızlandıran kalbin 
hislerine göre değişiklik arz eder. Bu, tevbe konusunun sır ve inceliklerindendir. 

Onuncu yorum da bunu açıklar. O da şudur: Allah' ı  ve onun otoritesini 
tanıyan kimsenin günahı ,  o günahtan korunmasından daha büyük, daha çok, 
daha faydalı ve Allah 'a daha sevimli neticeler doğurabilir. Bunlar; mütevazı ve 
alçakgönüllü olmak, Allah ' a  saygı göstermek, tevbe etmek, nedamet çekmek ve 

398 Alıntılanan kitapta müellifin bu konuda sekiz yorum sıraladığı anlaşılıyor. Derlemede bu 
yorumların sadece dokuzuncusu ve bundan sonra zikredilecek olan onuncusu yer alma
maktadır. (Mütercim) 
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hakkın düşmanına rağmen büyük iyilikler yapmak suretiyle işlenen günahı telafi 
yoluna gitmektir. Bu neticeler o kadar güzeldir ki , sonunda şeytan bile tıpkı o 
günahı işleyen kimse gibi pişman olur ve "Keşke onu düşürmüş olduğum bu gü
naha düşürmüş olmasaydım!" der. Ama ikisinin pişmanlığı arasında çok büyük 
fark vardır! 

Allah Teala, kulunun, düşmanı olan şeytana ve onun kinine karşı direnme
sinden hoşnut olur. Nitekim kulluğun gereği olan bu direnç, tevbenin incelikle
rindendir. Kulun bu can düşmanına karşı koyması, tevbe ve yaptığı hataları telafi 
ile mümkün olur. Tevbe ve ona bağlı olan davranışlardan Allah'ın hoşnut olması, 
kötülüğün yerine bir iyiliğin, hatta bir çok iyiliğin verilmesi neticesini doğurur. 

9� f-f-� �ı J�"Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir" ifadesi son 
derece dikkate değer! ö..1;-\_, •-�-ı_, J.5 .:.ıt.s::... "Her kötülüğü bir iyilikle değiştirir" 
demiyor. Böylece bir kötülüğün duruma göre bir çok iyilikle değiştirilmesinin 
mümkün olabileceğini gösteriyor. 

Yukarıda geçen hadis ise dünyada iken samimi tevbe ve benzeri amellerle 
davranışlarını düzeltmediği için günahları sebebiyle ceza çeken kimse hakkın
dadır. Onun günahının iyiliklere çevrilmesini gerektiren bir sebep yoktur. Dola
yısıyla her bir günahının yerine sadece bir iyilik verilir. Nitekim Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- onun büyük günahlarının akıbeti hakkında bir şey söy
lememiş, sözü oraya getirince gülmüş ve Allah' ın onları ne yaptığını açıklama
mıştır. Sadece her küçük günahının bir iyiliğe çevrildiğini belirtmiştir. Bununla 
birlikte hadiste bahsi edilen "günahların sevaba çevrilmesi"nin küçük günahların 
yanı sıra büyükleri de kapsadığına hoş bir işaret vardır. Bu işareti iki açıdan gös
termemiz mümkündür: 

1 .  "Büyük günahlarını ortaya çıkarmayın ! "  emri . Bu emir, küçük günah
larının sevaba çevrildiğini görünce büyüklerinin de çevrileceği ümidiyle onları 
hatırladığını göstermektedir. Çünkü onların değiştirilmesi küçüklerin değiştiril
mesinden daha iyi bir netice verecek, dolayısıyla onlar sayesinde daha çok se
vinecektir. 

2 .  Adamın bu sözünü nakleden Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem
gülmesi. Bu gülüş, adama yapılan iyiliğe duyulan hayranlığı ve onun daha so
rulmadan günahlarını itiraf etmesi hakkındaki şaşkınlığı göstermektedir. Çünkü 
ona sadece küçük günahları gösterilmiştir! 

Alemlerin Rabbi olan, çok cömert, çok lütufkar ve iyilik sahibi olan, kullarını 
çeşitli ihsanlara boğup onları seven, her şekilde onlara her nevi ihsanını ulaştı
ran Allah Teala'nın şanı yücedir! Rahman ve Rahim olan o Allah' tan başka ilah 
yoktur!399 

399 Medaricü's-Salikln ( 1!301 -304) 
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70. Ancak tevbe eden, iman eden ve salih amel işleyenler müstesna. 

İşte Allah bunların günahlarım sevaba değiştirir. Allah mağfiret edicidir, 
rahmet edicidir. 

71 . Kim ki tevbe edip salih amel işlerse muhakkak o - rızasına ermiş 
olarak- Allah'a dönmüş olur. 

Tefsiri : 

Bu ayet hakkında değişik yorumlar vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 
1 .  Burada kastedilen ahirette Allah' a  dönüş ve O'nun Cennet' e ulaştıran 

yoluna girmektir. Her kim dünyada tevbe ile Allah' a  yönelirse ahirette O'nun 
huzuruna mükafat ile varmış olur. 

Nitekim Beğavl ve onun dışındaki bazı alimler "Tevbesi kabUl edilmiş olarak 
Allôh 'a döner" ifadesiyle ilgili olarak şu yorumu yapmışlardır: O kişi, öldükten 
sonra başkalarından ayrıcalıklı bir güzellikle tevbesi kabul edilmiş olarak Allah 'a 
döner. 

Buna göre ayetin başındaki �15 :_,; j "Kim tevbe ederse" ifadesi ile Allah'tan 
başka ilah edinmekten dönmek, �8 �\ Jı � P., "Tevbesi kabul edilmiş olarak 
Allôh 'a döner" ifadesiyle ise karşılık ve mukafat için Allah'a dönmek kastedil
miştir. 

2. Ayetteki �li :_r j "Kim tevbe ederse" şartının cevabını oluşturan � � �!.j 
L;8 ..Ilı J! "Tevbesi kabul edilmiş olarak Allah 'a döner" ifadesi emir anlamı iç�r
mektedir. Buna göre ayetin anlamı şudur: Kim tevbe etmeye azmeder ve bunu 
isterse sadece Allah 'a tevbe etsin ve yalnızca onun rızasını gözetsin, başkasına 
itibar etmesin . 

3. Ayet dolaylı bir anlam da içermektedir. O da, tevbe eden kimseye tevbe 
edip yöneleceği kimsenin gösterilip bildirilmesidir. Buna göre ayetin anlamı şu
dur: Kim tevbe edip iyi davranış gösterirse tevbe ve yönelişinin kime oluduğunu 
bilsin . Tevbe sadece Allah'a yapılır, başkasına değil! 

Şu ayet de, bu anlamı çağrıştırmaktadır: "Ey Resul! Rabbinden sana in
dirilen i tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O'nun elçiliğini yapmamış olursun. "400 

Hakkındaki iki yorumdan birine göre bu ayet de dolaylı olarak şu anlamı ihtiva 
etmektedir: Allah ' ın emirlerine karşı gelen ve onun elçiliğini yapmayan kimsele
rin cezasını bil ! 

400 Maide 5/67 
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4. Tevbe öncelikle azim ve �ararlılıkla olur. Azim iyice güçlenir ve kesinleşirse 
tevbe de fiili olarak ortaya çılçar. 

Buna göre ayetin başındaki ..::_ı l; C,.Aj "Kim tevbe ederse " ifadesindeki tevbe 
ile tevbe konusundaki azim ve kararlılık kastedilmiştir. Daha sonraki ...:., � �l._j 
�8 �ı Jı "Tevbesi kabul edilmiş olarak Allah 'a döner" ifadesinde yer alan tevbe 
ile ise, kararlaştırılmış olan bu tevbenin fiili olarak ortaya çıkması kastedilmiştir. 
Buna göre ayetin anlamı şudur: Kim Allah'a tevbe etmek için azim ve kararlılık 
gösterirse fiill olarak tevbesi de Allah'a yönelik olur. 

Ayet, bu anlamıyla şu hadise benzemektedir: "Hicretiyle Allah ve peygam
berinin hoşnutluğunu amaçlayan kimse Allah ve peygamberi için hicret etmiş 
olur. Ulaşacağı b ir dünyalığı yahut evleneceği bir kadını amaç edinerek hicret 
eden ise, neyi amaçladıysa onun için hicret etmiştir. "401 

, ' , 
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72. Ve onlar ki yalan şahidlik yapmazlar. Lağve (boş ve batıl şeylere) 

rastladıklarında da şereflice yüz çevirip geçerler. 

Tefsiri : 

Muhammed b. el-Hanefiyye, ayette geçen f JJj kelimesi ile müziğin kastedil
diğini ileri sürmüştür. Aynı görüşü Leys de Mücahid' den nakletmiştir. 

Kelbl ise ayete şöyle mana vermiştir: Onlar boş sözler konuşulan meclislere 
gitmezler. 

Ayette geçen ;J kelimesi Arapça'da boş ve faydasız olan her şeyi içerir. 
Şu halde ayetin manası şöyledir: Onlar boş ve faydasız sözler konuşulan 

meclislere gitmezler. Boş bir söz veya faydasız bir işle karşılaşırlarsa ona kapılıp 
gitmezler, bunu şereflerine uygun bulmazlar. 

Bunun içine - selefin belirttiği gibi - müşriklerin bayramları, müzik ve bun
ların dışında boş ve faydasız olan her şey girer. 

Nitekim Zeccac şöyle demiştir: Onlar, günah işleyen kimselerle bir arada 
durmazlar ve başkalarının günah işlemelerine yardımcı da olmazlar. Aksine boş 
işlerden hoşlanmayan şerefli kimseler gibi her türlü faydasız işten ve sözden yüz 
çevirirler. Çünkü onlar böyle işlere girmeyi ve böyle işlerle uğraşan kimselerle bir 
arada olmayı şereflerine uygun bulmazlar. 

401 Buhar!, ( 1115) Bed'ü'l-vahy; Müslim ( IV/571-572) İmare, Babu inneme'l-a'malü bi'n-niyyat; 
Nesaı, ( 1158-60) ;  Tirmizl, rakam ( 1647) ,  fedailü'l-cihad; Ebu Davud, Talak, Babün fi ma 
uniye bihl mine't-talakı ve'n-niyyat. Medaricü"s-Salikln ( 1/314-315) 
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Rivayete göre Abdullah b. Mes'Od -radıyallahu anh- bir gün bir eğlence ile 
karşılaştı ve ondan yüz çevirdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem- şöyle buyurdu: "Gerçekten İbn Mes'ud şerefli bir şekilde sabahlamıştır" 

Allah Teala da boş söz işitip de yüz çeviren kimseleri övmüştür: "Onlar boş 
söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve: Bizim işlerimiz bize, sizin işlerin iz 
size, derler"402 

Cenab-ı Hakk' ın JJ)� .:ı_,� ':1 şeklinde .:ı_,� fiilinin nesnesini ._. edatıyla 
getirmeyip de doğrudan )_,j.ıı 0/ıf. ;::. ':1 "yalan konuşulan yerlerde bulunmazlar" 
buyurması son derece dikkat çekicidir. Çünkü buradaki .:ı_,� "şahitlik etmek" 
fiili, .:ı_,� "bir yere gelmek, bir yerde hazır bulunmak" anlamındadır. Şu halde 
Allah Teala onları yalan konuşulan meclislerde bile bulunmadıkları , dolayısıyla 
yalanı asla konuşmadıkları için övmektedir. 

Müzik, JJ)I "zOr" kelimesinin kapsamına giren hususların başında gelir. 
Boş söze, faydasız davranışa ve hakka uymayan her şeye JJj denilir. Nitekim 
Muaviye'nin -radıyallahu anh- uzatılmış bir saç lülesini tutup "Bu, zOrdur" demesi 
bunu göstermektedir. 

Demek ki JJj ; söze, davranışa ve söz ve davranışların sergilendiği yere de
nilebilmektedir. 

Bu kelimenin kökünde "meyletmek" anlamı vardır. j "ze" harfinin üstün 
telaffuz edildiği JJj kelimesi de bu köktendir. Birine yönelindiğinde t;)I.; ...:.ı Jj "Fa
lancaya yöneldim" denilir. O halde JJj "zOr" kelimesi, "haktan yüz çevirip ne söz 
ne de davranış olarak hiçbir hakikati bulunmayan batıla yönelmek" demektir. 403 

4Vif �ı:�j l!.J, � \_,� rJ r-tj -?�� l_,_;Ş-; I�� �.µlj 

73. Onlaı· ki Rabblerinin ayetleriyle kendilerine öğüt verildiğinde, 
bunlara karşı sağır ve kör kimseler olarak yıkılmazlar. 

Tefsiri : 

Mukatil şöyle demiştir: Onlara Kur'an' la öğüt verildiğinde sağır gibi işitme
mezlik, kör gibi görmemezlik etmezler. Aksine onu dinler, hakkı görür ve ona 
inanırlar. 

İbn Abbas ise şöyle demiştir: Onlar, Kur'an'a karşı sağ ve kör gibi davran
mazlar. Aksine Allah' a  karşı saygılıdırlar. 

402 Kasas 28/55 
403 İğasetü' l-Lehfan ( l/24P.42) 
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Kelb! de şöyle demiştir: Hakkı işitip gördükleri için dinledikleri ayetlerden 
dolayı saygıyla yere kapanırlar. 

Ferra ise şöyle demiştir: Onlara Kur' an okununca işitmemiş gibi durmazlar. 
Ayette zikredilen .:ı__,� fiilinin manası budur. Nitekim ben Arapların ·� rü 
� �i "Beni kınamaya başladı" anlamında � ..W dediğini işittim. Bu da 
ö kabildendir. 

· 

Buna göre ayetin manası şudur: Onlar ayetleri işittiklerinde kör ve sağır gibi 
davranmazlar. 

Zeccac şöyle demiştir: Ayetin manası şudur: Onlara Kur'an ayetleri oku
nunca hakkı işitip görerek - emrolundukları gibi - gözyaşları içinde secdeye 
kapanırlar. 

İbn Kuteybe ise şöyle demiştir: Onlar Kur'an ayetlerine karşı kör ve sağır gibi 
davranmazlar. 

Benim kanaatim şudur: Ayette iki husus vardır: Biri, .jJ� fiili ve bu fiilin 
başında bulunan olumsuzluk edatı . Diğeri ise bu fiilin kalbi bir boyun eğiş mi, 
yoksa beden! olarak yapılan secde mi olduğu meselesidir. 

Buna göre iki ihtimal söz konusudur: 
1 .  Onların secdeleri kör ve sağır bir şekilde değildir. Aksine ya kalbi olarak 

bir boyun eğişleri veya beden! olarak secdeye kapanışları söz konusudur. 
2 .  Söz konusu fiil kalbi bir itaat veya bedeni bir secde anlamında değil, "ilgi 

göstermemek, kayıtsız kalmak" anlamındadır. 

74. Ve onlar ki: "Rabbimiz, eş ve çocuklarımızdan bize gözlerimizin 
aydınlığı olan (sa/ih kimse)/er ver; bizi takvô sahiblerine önder yap! " 
derler. 

Tefsiri : 
> 

" İLl�imam "kelimesi" , lider "manasındadır. ;.,.i "ümmet" ve öyİ "üsve/ör-
nek" kelimeleri gibi hem tekil hem de çoğul olarak kullanılabilir. 

Ancak şöyle bir görüş de ileri sürülmüştür: �� "arkadaşlar" kelimesi 
"-:-'"L...., "arkadaş" ın, J� .J "adamlar" kelimesi y.-.:; "adam" ın ve .J� kelimesi _r:--t 

"tacir" in çoğulu olması gibi "imam" kelimesi de �l 'in çoğuludur. 
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Bir başka görüşe göre ise il..! "imam" kelimesi, Jl:.i "savaş" ve "":"'1 .... -:ö "vuruş
ma" gibi masdardır. Bu durumda r ! kelimesi, bu ayette iLll ..ŞJ� "liderlik eden 
kimseler" anlamında kullanılmıştır. 

Bu görüşler içerisinde isabetli olanı birincisidir. 
Müttakl olan herkese uyulması gerekir. Takva vaciptir. Takva sahiplerine uy

mak da vaciptir. Onların verdikleri fetvalara muhalefet etmek onlara uymaya 
aykırıdır. 

Burada şöyle bir düşünce akla gelebilir: Biz onların ictihatlarında ve dinin 
temel hususlarında onlara tabi oluyoruz. 

Akla gelebilecek olan bu düşünceye daha önce yeterince cevap verilmiştir.404 

75. işte bunlar sabretme/erinden ötürü Cennet'in yüksek köşkleri ile 
mükafatlandırılacaklar ve onlar orada esenlik dileği ve selam ile karşı
lanacaklardır. 

Tefsiri : 

Muhammed b. Ali b. el-Hüseyn şöyle demiştir: Bu ayet-i kerimedeki � jJI 
"oda" kelimesi, "Cennet manasındadır. 

IJ..r.-"' � "sabretmeleri sebebiyle" ifadesiyle kastedilen ise Ali'ye göre dünyada 
çekilen fakirliktir. Nitekim Enes -radıyallahu anh- kanalıyla Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurduğu nakledilmiştir: ''Allah 'ım! Beni yoksul 
olarak yaşat, yoksul olarak öldür! Kıyamet gününde de yoksullarla beraber haşr 
et! Aişe -radıyallahu anh- 'Niçin ey Allah 'ın Resulü?'  diye sordu. Şöyle buyurdu: 
Çünkü onlar Cennet'e zenginlerden kırk yıl önce gireceklerdir. Ey Aişe! Yarım 
hurma dahi olsa verip hiçbir m iskini geri çevirme! Ey Aişe! Yoksulları sev ve onları 
kendine yakınlaştır! Çünkü onlar kıyamet gününde seni  Allah 'a yaklaştırırlar. "405 

Benim görüşüm şudur: Yukarıdaki ayet ve hadis dile getirilen konuya delil 
olamaz. Çünkü ayetteki sabır, fakirlik ve başka herhangi bir musibete uğrayan 
kimsenin sabretmesini kapsadığı kadar şükreden kimsenin ibadetleri hususunda 
sabırlı olmasını ve günahlara karşı direnmesini de kapsar. Eğer ayetteki sabırla ka
sıt sadece fakirliğe sabretmek olsaydı şükrü kapsamına almazdı . Halbuki Kur'an 

404 İ' lamu'l-muvakkıln ( IV/1 70) 
405 Tirmizl { IV/499) Zühd, Babu ma cae enne fukarae'l-mühacirin yedhulune' l-cenne. Bu 

hadisi Elbanl de sağlam kabul etmiştir. 
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sabredenlerin mükafatını vurguladığı gibi şükreden zenginlerin mükafatlarını 
da vurgular. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: ''Allah hidayetin kadrini 
bilip şükredenleri bol bol mükafat/andıracaktır. "406 "Biz, şükredenleri elbette 
ödüllendireceğiz" 407 

Allah Teala, şükürden hoşnut olduğunu bildirmiştir. Allah'ın hoşnutluğu 
Cennet'le ve onların içindeki nimetlerle mükafatlandırmasından daha değerlidir. 
Allah' ın sabredenleri sabretmeleri sebebiyle Cennet' le mükafatlandırması, şükre
denleri şükretmeleri sebebiyle Cennet'le mükafatlandırmayacağını göstermez. 

Yukarıdaki hadisin zikredilen hususa delil olmamasının ise iki gerekçesi var
dır: 

1 .  Çünkü bu hadis, rivayet zinciri sebebiyle delil getirilmeye elverişli değildir. 
Zira Muhammed b .  S�bit el-Kufi kanalıyla Haris b .  en-Nu'man'dan nakledilmiş
tir. Adı geçen Haris ise sahih hadis derleyicilerinin itibar etmediği bir kimsedir. 
Hatta Buhar! onun hadisinin münker (yadırganır) olduğunu belirtmiştir. Bu se
beple Tirmizl de onun rivayet ettiği bu hadisi sahih ve hasen olarak görmemiş, 
hatta hiçbir hüküm vermeden geçip gitmeyerek garip bir hadis olduğunu belirt
me gereği duymuştur. 

2 .  Bu hadis sağlam olsa bile zikredilen hususa delil olmaz. Çünkü Allah 
Teala'nın sevdiği fakirlik mal yoksunluğu anlamında değildir. Aksine alçakgö
nüllülük, Allah'a saygı duymak, O'nun önünde boyun eğmek ve O'na karşı 
mütevazı olmaktır. Bu ise ekonomik zenginliğe aykırı değildir. Böyle bir özelliğe 
sahip olmak için fakir olmak gerekmez. Allah ' ın azamet, celal ve kibriyası, isim 
ve sıfatları önünde alçakgönüllü ve mütevazı olmak maldan mahrum olmaktan 
daha üstün bir durumdur. Keza imkanı olduğu halde Allah' a  duyduğu saygı ve 
sevgiden dolayı kendi irade ve tercihiyle haramlara karşı direnç gösteren kimse 
imkanları olmadığı için sabretmek zorunda kalan fakirden daha üstündür. Nite
kim Allah Teala peygamberlerinden bir kısmına zenginlik ve hükümdarlık vermiş 
fakat bu onları Allah' ın huzurunda alçakgönüllü olmaktan engellememiştir.408 

76. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. O ne güzel karargah ve ikamet 
yeridir. 

406 AI-i İmran 3/144 
407 Aı-i İmran 3/145 
408 Uddetü's-Sabirln ( 1 75-176) 
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77. De ki: "Eğer duanız (ve ibadetiniz) olmasaydı, Rabbimin yanında 
sizin ne değeriniz olurdu? Şimdi siz, ya/anladınız. Artık yakında ceza 
(sizin için) kaçınılmaz olacaktır. "  

Tefsiri: 

Doğru olan görüşe göre ayetin manası şudur: Eğer siz O'na dua etmez ve 
kullukta bulunmazsanız, yani sizin O'na kulluğunuz olmazsa Allah size niye değer 
versin? 

Buna göre ayetteki r-5;1.&.; "dua" kelimesi, öznesiyle isim tamlaması oluştur
muş bir masdardır.409 

Ayet hakkındaki en doğru görüş şudur: Eğer O'na olan kulluğunuz olmazsa 
Rabbim sizi ne yapsın? O, sizi yalnızca 'kendisine kulluk etmeniz için yaratmıştır. 

Bu durumda "Allah'ın, kullarını kendisine kulluk etmekle sorumlu tut
ması aklen doğru değildir, çünkü onları, kulluk etmelerine gerek olmadan da 
mükafatlandırmaya güç yetirebilir" şeklinde bir görüş ileri sürülmesi elbette 
isabetli olmaz.410 

Bir görüşe göre ayet, "Eğer sizin O'na yalvarıp yakarmanız olmasaydı" an
lamındadır. 

Başka bir görüşe göre ise "Allah' ın sizi kulluğa çağırması olmasaydı" 
manasındadır. 

Bu durumda ayetteki r-5;1.&.� "duanız" kelimesi, nesnesiyle isim tamlaması 
oluşturmuş bir masdard1r. 

İlk görüşe göre ise öznesiyle isim tamlaması oluşturmuş bir masdardır. Bu, 
tercihe daha şayandır. 

"Dua" kelimesiyle hem ibadet hem de Allah'a yalvarıp-yakarma ve O' ndan 
bir şey isteme kastedilmektedir. Ancak ibadet anlamı daha açıktır. Buna göre 
anlam şöyledir: Eğer siz O'na ibadet etmezseniz Rabbim sizi ne yapsın? 

Bununla birlikte "dua" kelimesinin "ibadet" manasında kullanılması, 
Allah'tan bir şey isteme ve O'na yalvarma anlamını da gerektirir. Dolayısıyla 
"dua" kelimesinde bu iki anlamın ikisi de vardır.41 1 

409 Celaü' l-efham (81 )  
410 Miftahu Dari's-Seade (418) 
4 1 1  Bedfüu' l-fevfüd ( ll l/3) 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Ta, Sin, Mim. 

2. Bunlar apaçık Kitabın ayetleridir. 

3. iman etmiyorlar diye neredeyse kendini öldüreceksin. 

•!• 221 

4. Eğer istesek gökten üzer/erine bir mücize indiririz de boyunları 
ona eğiliverirdi. 

5. Onlara Rahmandan yeni bir öğüt gelse, muhakkak ondan yüz çe
virirler. 

6. Artık onlar (Kur'an'ı) gerçekten yalanladılar. Alay ettikleri şeyin 
haberleri kendilerine yakında gelecektir. 

7. Yeryüzüne bakmazlar m ı  ki, Biz orada her güzel çiftten nice bitki
ler bitirdik. 

8. Muhakkak bunda bir ayet (delil) vardır. Halbuki onların çoğu 
mü'min değildirler. 

9. Muhakkak Rabbin mutlak galib ve esirgeyici olanın ta kendisidir. 

1 0. Hani Rabbin Musa 'ya şöyle seslenmişti: "Git, o zalimler toplulu
ğuna; 

1 1 .  "Firavun'un kavmine. (Benden) korkmazlar mı onlar?" 

12. Dedi ki: "Rabbim, gerçekten ben, beni yalanlarlar diye korka
rım; 

13. "Ve (bundan dolayı) göğsüm daralır, dilim çözülmez. Bunun için 
Harun'a da elçilik ver! 



Bedai 'ut-tefsir 

1 4. ''Ayrıca onların bana isnad ettikleri b ir suç da vardır. Onun için 
beni öldürmelerinden korkuyorum. " 

15  (Allah) buyurdu ki: ''Asla! İkin iz ayetlerimizle gidin. Muhakkak Biz 
sizinle birlikteyiz. İşitici/eriz. 

1 6. "İkin iz Firavun'a gidin ve deyiniz ki: Gerçekten biz alemlerin 
Rabbinirı rasulleriyiz; 

1 7. "İsrailoğullarını b izimle gönderesin, diye. " 

18. (Firavun) dedi ki: "Sen çocuk iken yanımızda seni beslemedik 
mi? Ömründen nice seneler aramızda eğlenmedin mi? 

1 9. "Ve işlediğin o işi de yaptın, sen nankörlerdensin. " 

20. (Musa): "O işi işlediğim sırada ben (henüz) cahillerden idim " 
dedi. 

21 . "Sizden korkunca da aranızdan kaçtım da Rabbim bana bir hü
küm bağışladı ve beni peygamberlerden kıldı. 

22. "Sen İsrailoğu/larını köleleştirdiğin için bunu nimet diye başıma 
kakıyorsun. " 

23. Firavun: "Alemlerin Rabbi dediğin nedir?" dedi. 

24. (Musa) dedi ki: "Göklerle yerin ve onların arasında olanların 
Rabbidir. Eğer gerçekten inanan kimseler iseniz . . .  " 

25. (Firavun) etrafında bulunanlara: "İşitmiyor musunuz?" dedi. 

26. (Musa) : "O, sizin de Rabbinizdir, sizden önceki atalarınızın da 
Rabbidir" dedi. 

27. (Firavun) dedi ki: "Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir. " 

28. (Musa) : "Doğunun, batının ve onların aralarında olanların Rab
bidir. Eğer akıl ederseniz! " dedi. 

29. (Firavun) : "Eğer benden başka ilah edinirsen elbette seni hapse
dilen/erden kılarım " dedi. 

30. (Musa) : "Ben sana apaçık bir şeyle (mucizelerle) gelmişsem de 
mi?" dedi. 

31 . (Firavun) :  "Eğer doğruyu söyleyenlerden isen haydi onu getir! " 
dedi. 

32. (Musa) bunun üzerine asasını bıraktı, o da hemen apaçık bir 
ejderha oluverdi. 

33. Elini  (koltuğunun altına sokup geri) çıkardığında bakanlara bem
beyaz görünüverdi. 

34. (Firavun) etrafındaki i leri gelenlere dedi ki: "Muhakkak ki bu, 
çok bilgili bir sihirbazdır. 
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35. "Sizi sihiri ile yerinizden çıkarmak istiyor. Ya siz ne buyurursu
nuz?" 

36. Dediler ki: "Onu ve kardeşini oyala ve şehirlere toplayıcılar gön
der. 

37. "Çok iyi bilen bütün sihirbazları sana getirsinler. " 

38. Böylece sih irbazlar belirli bir günün bir vaktinde bir araya geti-
rildi. 

39. Ve insanlara da: "Siz de toplan ır m ısınız?" denildi. 

40. "Umarız ki, sihirbazlar galib gelirlerse biz de onlara uyarız. " 

41 . Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a dediler ki: "Eğer biz galib 
olursak bize bir ödül var, değil mi?"  

42. "Evet, o takdirde siz elbette yakınlaştırılacak/ardan olursunuz" 
dedi. 

43. Musa onlara: "Siz, ne atacaksanız atın !"  dedi. 

44. İplerin i  ve asaların ı  bıraktılar ve: "Firavun'un izzeti hakkı için mu
hakkak biz galip/eriz " dediler. 

45. Musa asasını bırakır bırakmaz onların h ile ile yaptıkların ı  yutu
verdi. 

46. Sihirbazlar hemen secdeye kapanıverdi/er. 

47, 48. "Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik" 
dediler. 

49. (Firavun) dedi ki: "Ben, size izin vermezden önce mi ona iman 
ettin iz? Demek ki o, size sihri öğreten büyüğünüzmüş. Yakında bile
ceksin iz. Mutlaka el ve ayakların ızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi 
toptan asacağım. " 

50. "Olsun, zararı yok. Zaten biz Rabbimize dönücü/eriz" dediler. 

51 . "Biz gerçekten ilk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin, gü
nahlarımızı bağışlayacağın ı  ümit ederiz. " 

52. Biz, MCısa'ya: "Kullarım ile geceleyin yola çık! Muhakkak izlene-
ceksiniz"  diye vahyettik. 

53. Firavun şehirlere (asker) toplayıcı adamlar gönderdi. 

54. "Gerçekten bunlar (İsrai/oğulları) az bir topluluktur" (dedi); 

55. "Onlar bizi gerçekten kızdırdılar. 

56. "Biz ise uyanık ve tedbirli b ir topluluğuz. " 

57. Böylece onları bostan/arından, akarsularından, çıkardık; 

58. Ve hazinelerle şerefli makamlardan. 

59. İşte böyle! Ve Biz onlara Israiloğu/ların ı  mirasçı kıldık. 
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60. Sonra güneş doğarken (veya doğu tarafına) onların ardından git
tiler. 

61 . İki topluluk birbirini görünce, Musa 'nın arkadaşları: "İşte şimdi 
kıstırıldık" dediler. 

62. (Musa): ''Asla, muhakkak Rabbim benimledir. Bana doğru yolu 
gösterecektir" dedi. 

63. Biz de MCısô 'ya: ''Asônla denize vur" diye vahyettik. Ardından 
deniz (ikiye) ayrılıp her bir tarafı büyük bir dağ gibi oldu. 

64. Diğerlerini  de buraya yanaştırdık. 

65. MCısô 'yı ve onunla birlikte olanların hepsini kurtardık. 

66. Sonra diğerlerini suda boğduk. 

67. Şüphesiz ki bunda bir ôyet (delil) vardır. Fakat çoğu iman etme-
diler. 

68. Şüphe yok ki Rabbin Azizdir, Rahimdir. 

69. Onlara İbrahim 'in haberini de oku. 

70. Han i  o babasına ve kavmine: "Neye ibadet edersin iz?" demişti. 

71 . Onlar: "Bir takım putlara ibadet ederiz ve onlara ibadete devam 
eder gideriz" dediler. 

72. Dedi ki: ''Acaba bunlar dua ettiğinizde sizi işiti(p duan ızı kabul 
ede)rler mi? 

73. "Yahut size fayda ya da zarar verirler mi?" 

74. Onlar: "Hayı r, ama biz atalarımızı böyle yapar bulduk" dediler. 

75, 76. Dedi ki: "Gördünüz mü şu sizin ve önceki atalarınızın ibadet 
ettiklerin i?  

77. "Onlar - ô.lemlerin Rabbi müstesnô.- benim düşmanımdır. 

78. "O, beni (yoktan) yaratandır ve bana doğru yolu gösterendir. 

79. "Beni yediren ve bana içiren O'dur, 

80. "Hastalandığımda bana şifô. veren O'dur, 

81 . "Beni  öldüren, sonra diriltecek olan O'dur, 

82. "Kıyamet gününde bana günahımı bağışlamasını ümit ettiğim 
O'dur, 

83. "Ya Rabb, bana bir hüküm bağışla ve beni salihlere kat. 

84. "Sonraki (ümmet)ler arasında bana bir lisan-ı sıdk bağışla!" 

85. "Ve beni Na 'fm Cennet'inin m irasçılarından kıl, 

86. "Ve babama mağfiret eyle. Çünkü o sapıtanlardandır. 

87. "(Insanların) öldükten sonra diriltilecekleri günde de beni zelil 
eyleme. 
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88. "O günde malın da evladın da h iç faydası olmaz; 
89. "Allah'a salim kalb ile gelmiş olanlar m üstasna. " 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerimede geçen r.J.:. "kurtulan" kelimesi, (JL.., kelimesiyle aynı an
lamdadır. Bu yapıda kullanılışının sebebi �_):; ._,� .J:_,1 "uzun, kısa, zarif" gibi 
sıfat olmasındandır. 

� "selim" kelimesi, _r...ı.AJI ·r-_l,.JI "bilen ve güç yetiren" gibi bir sıfattır ve 
selameti değişmez bir özellik edinmiş olan kalp anlamındadır. 

"Selim" kelimesi, bu itibarla "hasta" anlamındaki J:lı- .� kelimelerinin de 
zıddı olur. 

Bu ayette zikredilen � �  "selim kalb" ifadesi hakkında ise değişik görüş
ler ileri sürülmüştür. Bunların hepsini içine alacak olan anlam şudur: Selim kalb; 
Allah' ın emir ve yasaklarına aykırı olan her türlü şehvetten ve O'nun bildirdik
lerine ters düşen tüm yargılardan uzak duran, O'nun dışındaki şeylere kulluk 
etmeyen, peygamberi dışındaki kimseleri hakem kabul etmeyen, peygambe
rinin verdiği hükmü severek kabul eden, Allah' a  olan sevgisinde, saygısında, 
ümidinde, tevekkülünde, yönelişinde samimi olan, O'na gönülden boyun eğen, 
her hususta O'nun rızasını önde tutan ve O'nun gazabından kaçınmak için her 
yola baş vuran kimsenin kalbidir. Sadece Allah'a yapılması yaraşan kulluğun özü 
de işte budur. 

Selim kalb; Allah'tan başkasına hiçbir yetki tanımayarak yöneliş, sevgi, da
yanma, boyun eğme, tevazu, saygı ümit vs her hususta kulluğunu sadece Allah' a 
yapan, her işini O'na has kılan kalptir. Böyle bir kalp severse Allah için sever, 
kızarsa Allah için kızar, bir şey verirse Allah için verir, bir şey esirgerse Allah için 
esirger. . .  Bu kadarı da yetmez! Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- düşman
lık eden hiç kimseye boyun eğmez ve onları hakem kabul etmez. Sadece Hz. 
Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- uyar ve ona sımsıkı bağlanır. Kaynağı kalp 
olan inanç ve yargılarında, irade, sevgi, nefret ve benzeri duyguları açıklayan 
dilinde ve diğer organlarının yaptığı davranışlarda onun dışında hiç kimseyi ölçü 
almaz. Böylece küçük-büyük tüm işlerinde sadece Hz. Peygamber' in -sallallahu 
aleyhi vesellem- getirdiği esasları hakem kabul eder, hiçbir inanç, güç ve işi onların 
önüne geçirmez, şu İlahi buyruğu asla aklından çıkarmaz: "Ey fmôn edenler! Söz 
ve hareketlerin izde ileri gidip de Allah 'ın ve Resulü 'nün önüne geçmeyin!"412 Bu 
buyruk, "Bir şey hakkında Allah'tan önce karar vermeye kalkışmayın, O buyur
madıkça bir iş yapmaya girişmeyin ! "  anlamındadır. 

412 Hucurat 49/1 
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Selef alimlerinden biri şöyle demiştir. Küçük bile olsa her davranış için iki 

sorgu divanı kurulacaktır. Biri bu davranışın neden yapıldığını, diğeri de nasıl 
yapıldığını sorgulamak içindir. 

Bu sorulardan birincisi, davranışın gayesini, sebep ve amillerini sorgular. 
Acaba onu yapan kişi, insanlar tarafından övülmek, onların yergisinden kaçın
mak, arzuladığı bir dünyalığı elde etmek veya hoşlanmadığı dünyevi bir şeyi 
engellemek gibi geçici bir dünya menfaati mi amaçlamıştır? Yoksa onu o davra
n ışı yapmaya iten kulluk vazifesini yerine getirmek, Allah Teala'ya yaklaşmak, 
O'nun rızasını aramak ve bunlar için vesilelere baş vurmak mıdır? Bu soru şu 
şekildedir: Sen bu işi Rabb' in için mi yaptın, yoksa kendi menfeatin, arzu ve 
heveslerin için mi? 

ikinci soru ise yapılan bu işte Hz. Peygamber' e tabi olunup olunmaması 
hususundadır. Bu da şöyle sorulur: Bu davranış, peygamberim vasıtasıyla belir
lediğim şekle uygun muydu, yoksa belirlediğim ve hoşnut olduğum şeklin dışına 
mı çıkıyordu? 

Kısacası bu soruların birincisi samimiyetle, ikincisi ise Hz. Peygamber'i 
-sallallahu aleyhi vesellem- izlemekle ilgilidir. Allah Teala bu iki ölçüye uygun olma
yan hiçbir ibadeti kabul etmez. 

Birinci sorudan kurtulmak ibadetlerde samimi niyet gözetmekle mümkün 
olur. ikincisinden kurtulmak ise Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- yolunu 
sıkı bir şekilde izlemek, o yola aykırı arzulan ve samimi niyetlerle çelişen istekleri 
kalpten uzak tutmakla mümkündür. Kurtuluşu ve saadeti garanti edilen kalp işte 
böyledir.413 

Selim kalp; şirkten, hileden, kinden, kıskançlıktan, cimrilikten, kibirden , 
dünya ve makam sevgisinden, Allah'tan uzaklaştıran tüm felaketlerden ,  O'nun 
bildirdiklerine ters düşen şüphelerden, O'nun emrine aykırı her türlü arzudan , 
iradesiyle çelişen tüm isteklerden ve Allah' la bağını koparan her şeyden kur
tulmuş olan kalptir. Böyle bir kalp daha dünyada iken Cennettedir. Berzah 
aleminde (öldükten sonra diriltilene kadar) da Cennet'e olacaktır ve ahirette de 
ebedi Cennet' e girecektir. 

Kalbin selamete ermesi için şu beş unsurdan kurtulması gerekir: 
1 .  Tevhit ilkesiyle çelişen şirk 
2 .  Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- sünnetiyle çelişen bid'at 
3.  Allah' ın emrine aykırı olan istekler 
4. Allah' ı  hatırlamanın ve anmanın zıddı olan gaflet 
5 .  Samimiyetle uyuşmayan arzu ve hevesler. 

413 İğasetü'l-Lehfan (l/7-8) 



Sure :  26 • Şuara Suresi 

Bu beş unsur, Allah ' la kul arasında bir engel oluşturur. Her birinin bir çok 
çeşidi vardır ve sayılamayacak kadar çok mahzur ihtiva ederler.414 

Şirk, büyük ve küçük olmak üzere iki çeşittir. "Allah' ın dışında ilahlar edin
mek ve onları Allah' ı  sever gibi sevmek" anlamındaki büyük şirk sadece tevbe ile 
bağışlanabilir. Bu nevi şirk, a.Jemlerin Rabbi ile başka varlıkları -haşa- eşit gör
mektir. Nitekim müşrikler Cehennem' de edindikleri ilahlara şöyle diyeceklerdir: 
"Val/Cıhi, b iz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü biz sizi Cılemlerin 
Rabbi ile eşit tutuyorduk. "415 Halbuki onlar Allah'ın her şeyi yaratmış olduğunu, 
her şeyin Rabbi ve hükümdarı olduğunu, kendi ilahlarının ise yaratıp rızık vere
mediğini ve yaşatıp öldürmeye kadir olmadığını itiraf etmektedirler. Dünyadaki 
müşriklerin çoğu, hatta hepsi sevgi, saygı ve kullukta başka varlıkları Allah'a denk 
görürler. Allah' ı  bırakarak onlara tapınır, saygı ve sevgi gösterirler. Hatta çoğu, 
ilahlarına Allah ' a  duydukları saygıdan daha büyük bir saygı duyarlar. Onların 
anılmasıyla Allah' ın tek başına zikredilmesinde duydukları sevinçten daha bü
yük bir sevinç duyarlar. Ilahlaştırdıkları ve tapındıkları varlıklara saygısızlık edil
mesine Allah' a saygısızlık edilmesine gösterdikleri tepkiden daha şiddetli tepki 
gösterirler. İlahlarına hürmetsizlik edildiğinde kızgın bir arslan gibidirler. Allah' ın 
yasaklarından biri çiğnendiğinde ise hiç aldırmazlar. Hatta Allah' ın yasaklarını 
çiğneyen biri onlara bir ikramda bulunsa bundan hoşnut olurlar, nefret hissi duy
mazlar. Buna biz açıkça şahit olmuşuzdur. Başkaları da şahittir. Otururken, kal
karken, bir hata ettiklerinde, hastalandıklarında ve yalnız kaldıklarında Allah' ın 
dışında edindikleri ilahları anmayı adet haline getirdikleri görülür. Allah'ın dışın
daki ilahlarını anmak kalp ve dillerine iyice yerleşmiştir. Bunu hiç yadırgamazlar. 
Aksine ilahlarının, Allah 'a ulaşmalarına bir vesile, O'nun katında bir şefaatçi ve 
aracı olduğunu düşünürler.416 

90. (Kıyamette) takva sah iplerine Cennet yakınlaştırılır. 

91 . Azgın /ara da Cehennem açılıp gösterilir. 

414 el-Cevabü' l-Kafi ( 1 79) 
415 Şuara 26/97-98 
416 Medaricü's-Salikln (11339) 
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92, 93. Onlara denilir ki: "O sizin Allah 'dan başka ibadet ettikleriniz 
nerede? Size yardım edebiliyor ya da kendilerine yardımları dokunuyor 
mu?" 

94, 95. Onlar ve azgınlar, İblis'in orduları ile hep birlikte yüzleri üstü 
oraya atılırlar. 

96. Onlar orada tartışarak derler ki: 

97. "AJ/ah 'a yemin olsun ki, biz gerçekten apaçık bir sapıklıkta idik. 

98. "Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutmuştuk. 

Tefsiri : 

Müşrikler, Cehennem' de b ir araya geldikleri ilahlarına şöyle derler: "Vallahi, 
biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü biz sizi alemlerin Rabbi ile 
eşit tutuyorduk. "4 17 

Bilindiği üzere onlar, Allah'la ilahlarını yaratma, rızık verme, öldürme, ya
şatma, hükmetme ve güç yetirme gibi hususlarda eşit görmezler. Ama sevgi, 
kulluk, boyun eğme, itaat etme gibi hususlarda onlara Allah'la eşit muamele 
yaparlar. Bu ise büyük bir cehalet ve haksızlıktır. Toprakla her şeyi yaratan Al
lah nasıl eşit görülebilir? Kölelerle onların efendisi nasıl bir sayılır? Özü itibariyle 
muhtaç, zayıf, aciz ve zavallı olan, özünün esasını yokluk oluşturan varlıklar, özü 
itibariyle hiçbir şeye muhtaç. olmayan, her şeye güç yetiren ve zenginlik, kudret, 
hakimiyet, cömertlik, ihsan, bilgi, merhamet ve mutlak kemal sahibi olan bir 
varlıkla nasıl denk görülebilir?418 

Onlar ilahlarının fiil ve sıfatlarında Allah'la eşit olduğuna inanmazlar. Ama 
sevgi, saygı ve kulluk gibi hususlarda ilahlarını Allah' la denk görürler ve öyle 
davranırlar. Halbuki Allah' la onların farkını kabul etmekdedirler. 

Bu yanlışlığın düzeltilmesi, Allah'tan başka ilah olmadığı hakkındaki şahitliğin, 
yani tevhid ilkesinin gerektiği gibi hayata geçirilmesiyle mümkün olur. 

Samimi olan, saadet ve kurtuluşu isteyen kimsenin, hem bilgi hem de uygu
lama bakımından bu ilkeye dikkat etmesi , onu her şeyden önde tutması, vazge
çilmez bir prensip ve tavır olarak benimsemesi gerekir. Çünkü tüm mesele onun 
hakkındadır ve her şey onun etrafında dönüp dolaşmaktadır. Kıyamet gününde 
sorgu onun hakkında olacaktır. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Rabbin hakkı 
için, mutlaka onların hepsini yaptıklarından dolayı sorguya çekeceğiz"419 Selef 
alimlerinden pek çoğu bu ayette söz konusu edilen sorgunun kelime-i tevhid 
olduğunu belirtmiştir. Bu isabetli bir yorumdur. Çünkü tüm sorgu ona ve onunla 

- ------ --·-- ----

417 Şuara 26/97-98 
418 el-Cevabü' l-Kafi ( 197) 
419 Hicr 15/92-93 

ı 
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ilgili hükümler, haklar, mükellefiyetler ve vazifelere dfür olacaktır. Herkes sadece 
onun ve onunla ilgili gereklilikler, vazifeler ve haklardan sorguya çekilecektir. 

Ebü'l-Aıiye şöyle demiştir: Şu iki soru geçmiş ve gelecek tüm insanlara soru
lacaktır. Bunlardan biri "Neye tapıyordunuz?" sorusu, diğeri ise "Peygamberlere 
ne cevap verdiniz?" sorusudur. 

Birinci soru, bizatihi tevhid ilkesi hakkındadır. Diğeri ise ona götüren yollar 
ve araçlarla ilgilidir. Yani peygamberlerin tevhid çağrısına müspet cevap verile
rek o ilkenin benimsenip benimsenmemesi hakkındadır. Dolayısıyla ikinci soru 
da yine tevhid ilkesiyle ilişkilidir. 

Böylesi bir husus, her şeyden önde tutulmayı , hiç bırakmamacasına sımsıkı 
sarılmayı ve hakkında asla gevşeklik gösterilmemeyi hak etmektedir. 

Allah doğruya eriştiricidir. O'ndan başka tapılmaya layık olan varlık 
yoktur!420 

Müşrikler dünyada iken tapınmış oldukları sahte ilahlara Cehennem' de şöy
le diyeceklerdir: "Vallahi, biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü 
biz sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutuyorduk. "421 

Onları Allah'la denk görmeleri, göklerin, yerin, kendilerinin ve atalarının 
yaratılması hakkında değildir. Bilakis onlar sevgi hususunda onları Allah'la eşit 
kabul etmiş ve onları Allah' ı  sever gibi sevmişlerdir. Çünkü kulluğun temelinde 
sevgi ve itaat vardır. Zaten Allah Teala'nın "Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin 
adı yücelerden yücedir"422 ayetinde zikrettiği büyüklük ve ikram sıfatı ile kaste
dilen de budur. 

Aşikardır ki onlar, edindikleri ilahları sevgi, tapınma ve kulluk hususunda 
Allah' la denk tutmuşlardır. Yoksa falan veya filan putun sıfatları , fiilleri, göklerle 
yeri ve bizatihi kendisini yaratması hakkında alemlerin Rabbi ile eşit olduğu
nu hiç kimse söylememiştir. Burada bahsi edilen denk tutma, sevgi ve kulluk 
hususunda ilahlarını Allah 'la bir tutmalarıdır. 

Varlıktaki her şeyi Allah'la eşit gören ve Allah'ın kamil-nakıs tüm varlıklar
dan oluştuğunu ileri sürenler daha sapık ve daha aşağıdır. Çünkü Allah Teala, 
- zat, sıfat ve fiillerinin farklı olduğunu kabul etse de - başka varlıkları Allah' ı 
sever gibi seven kimselerin sapık ve bahtsız olduğuna hükmetmiştir. Bu durumda 
Allah ' ı  her konuda diğer varlıklarla denk gören, dolayısıyla neye tapılırsa tapılsın 
hakikatte Allah' a  tapılmış olacağını ileri süren kimsenin durumu elbette diğerle
rinden daha aşağı olur.423 

420 Tarlku' l-hicreteyn (383) 
421 Şuara 26/97-98 
422 Rahman 55178 
423 Celaü'l-efham (266) 
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99. "Bizi günahkarlardan başkası saptırmadı. 

1 00. "Artık bize şefaat edecek birkimse de yoktur, 

1 01 .  "Candan bir dostumuz da yok. 

102. "Ne olurdu bir kere (dünyaya) dönmek imkanımız olsaydı da 
mü 'minlerden olsaydık!" 

103. Şüphe yok ki bunda bir ayet vardır. Fakat onların çoğu mü'min 
değillerdi. 
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1 04. Muhakkak Rabbin Azizdir, Rahimdir. 
1 05. NCıh kavmi rasCılleri yalanladılar. 
1 06. Hani kardeşleri NCıh onlara: "Korkmaz m ısınız?" demişti. 
107. "Ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. 
1 08. "Artık Allah 'dan korkun, bana itaat edin. 
1 09. "Bunun için sizden h içbir ücret istemem. Benim ecrimi vermek 

ancak alemlerin Rabbine aittir. 
1 1 0. "O halde Allah 'dan korkun ve bana itaat edin. " 
1 1 1 .  (Kavmi) :  "Sana sıradan kimseler tabi olmuş iken sana iman mı  

edelim?" dediler. 
1 12. Dedi ki: "Onların yaptıkları hakkında benim bir bilgim yoktur. 
1 13. "Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Eğer inceden inceye kav-

rayan kimselersen iz. 
1 14. "Ben mü'minleri kovacak değilim. 
1 15. "Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım . " 
1 1 6. Dediler ki: "Ey NCıh, eğer vazgeçmez isen mutlaka taşlananlar

dan olacaksın. " 
1 1 7. Dedi ki: "Rabbim, kavmim gerçekten beni yalanladı. 
1 18. ''Artık benimle onlar arasında Sen ayırd edici hükmünü ver! 

Beni ve beraberimdeki mü 'minleri de kurtar. " 
1 1 9. Biz de onu ve onunla birlikte olanları dopdolu o gemi içerisinde 

kurtardık. 
120. Sonra geri kalanları da suda boğduk. 
121 . Muhakkak bunda bir ô.yet vardır. Onların çoğu iman etmediler. 
122. Muhakkak Rabbin Aziz olandır, Rahim olandır. 
123. Ad (kavmi) rasCılleri yalanladılar. 
124. Hani kardeşleri HCıd onlara: "Sakınmaz mısınız?" demişti. 
125. "Muhakkak ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. 
126. ''Artık Allah 'dan korkun ve bana itaat edin. 
127. "Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim 

ancak ôlemlerin Rabbine aittir. 
128. "Siz her yüksek yerde eğlenmek için koca bir bina mı inşa edip 

durursunuz? 
129. "Ve ebedi kalırsınız ümidi ile sapasağlam kaleler mi yapar du

rursunuz? 
130. "Yakaladığınız zaman. ''Artık Allah 'dan korkun ve bana itaat edin. 



1 32. "Size bildiğin iz nimetlerle destek verenden sakın ın; 
1 33. "O, size hem davarlar ve çocuklarla destek verdi; 
1 34. "Hem de bahçeler ve pınarlarla. 
1 35. "Gerçekten sizin için büyük bir günün azabından korkarım. " 
136. Onlar dediler ki: "Sen öğüt versen de öğüt verenlerden olma

san da bizim için birdir. 
137. "Bu (tutumumuz) öncekilerin adetlerinden başka bir şey değil

dir. 
138. "Biz azab olunacak/ardan da değiliz. " 
139. Böylece onu yalanladılar. Biz de onları helak ettik. Muhakkak 

bunda bir ayet vardır. Onların çoğu da mu 'min değildi. 
1 40. Muhakkak Rabbin Aziz olandır, Rahim olandır. 
141 . Semud (kavmi de) peygamberleri yalanladılar. 
142. Hani kardeşleri Salih onlara demişti ki: "Korkmaz m ısınız? 
1 43. "Ben sizin için güvenilir b ir  elçiyim. 
144. "O halde Allah 'dan korkun ve bana itaat edin. 
145. "Buna karşılık sizden bir ücret istemem. Benim ücretim ancak 

alemlerin Rabbine aittir. 
1 46. "Siz burada güven içinde bırakı lacağınızı mı sanıyorsunuz? 
1 47. "Bahçelerde ve akarsular arasında; 
1 48. "Ekinler ve meyveleri olgunlaşmış güzel hurma ağaçları ara

sında. 
1 49. "Dağlardan, azgınlığın ızdan ve şımarıklık olsun diye evler yon

tuyorsunuz. 
1 50. '1\rtık Allah 'dan korkun ve bana itaat edin. 
151 ,  1 52. "Şu günahkarların, yeryüzünde fesat yapıp ıslah etmeyen

lerin emrine de itaat etmeyin. " 
1 53. Dediler ki: "Sen muhakkak aşırı bir şekilde büyülenmişlerden

sin. 
1 54. "Sen de ancak bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenler

den isen haydi bir ayet (mucize) getir. " 
1 55. Dedi ki: "İşte bu, (istediğin iz) dişi devedir. Onun da belli bir su 

içme nöbeti vardır; sizin de belirli bir günde su içme nöbetiniz vardır. 
156. "Ona kötülükle el sürmeyin. O zaman sizi büyük bir günün 

azabı yakalar. " 
157. Derken onu boğazladılar da pişman oluverdiler. 
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158. Bunun üzerine azab onları yakaladı. Muhakkak bunda bir ayet 
(ibret dersi) vardır. Ama onların çoğu iman etmediler. 

159. Muhakkak senin Rabbin Azfz olandır, Rahim olandır. 
1 60. Lut kavmi peygamberleri yalanladılar. 
1 61 .  Hani kardeşleri Lut onlara: "Korkmaz mısınız?" demişti. 
1 62. "Gerçekten ben size (gönderilmiş) emin bir peygamberim. 
1 63. "Artık Allah 'dan korkun ve bana itaat edin. 
1 64. "Bunun için sizden her hangi bir ücret istemem. Benim 

mükafatım ancak alemlerin Rabbine aittir. 
1 65. "Alemler arasından erkeklere yaklaşırsınız ha?! 
1 66. "Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi terk edersiniz demek? 

Hayır, siz haddi aşan bir kavimsiniz. " 
1 67. Dediler ki: "Ey Lut, eğer sen (bizi engellemekten) vazgeçmez 

isen elbette sürülenlerden olursun . " 
1 68. "Ben, sizin yaptıkların ıza oldukça buğz edenlerdenim " dedi. 
1 69. "Rabbim, beni ve ailemi yaptıklarından kurtar. " 
1 70. Biz de onu ve ailesini topluca kurtardık. 
1 71 .  Ancak (zevcesi olan) bir koca-karı geride kalanlar arasında 

oldu. 
1 72. Sonra da diğerlerini yıkıp yok ettik. 
1 73. Ve onların üzerine bir (taş) yağmur(u) yağdırdık. O korkutulan

/arın yağmuru ne kötü idi! 
1 74. Muhakkak bunda bir ayet (ibret) vardır. Onların çoğu iman 

edenler olmadı. 
1 75. Ve m uhakkak Rabbin Aziz olandır, Rahim olandır. 
1 76. Ashabu 'l- Eyke peygamberleri yalanladılar. 
1 77. Hani Şuayb onlara: "Korkmaz mısınız?" demişti. 
1 78. "Gerçekten ben size gönderilmiş güvenilir b ir peygamberim. 
1 79. "Artık Allah 'dan korkun ve bana itaat edin. 
180. "Ben sizden bunun için her hangi bir ücret de istemiyorum. 

Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbine aittir. 
181 .  "Ölçüyü tam yapın ve (insanların haklarına) zarar verenlerden 

olmayın. 
182. "Dosdoğru terazi ile tartın. 
183. "Ve insanların eşyasından (hukukundan) bir şey eksiltmeyin. Ve 

yeryüzünde bozgunculuk yapmaya çalışmayın. 
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184. "Sizi ve önceki nesilleri yaratandan korkun. " 
185. Dediler ki: "Sen ancak büyülenmişlerdensin; 
186. "Sen ancak bizim gibi bir beşersin. Ve muhakkak biz seni ya

lancılardan sanıyoruz. 
187. "Eğer doğru söyleyenlerden isen haydi üzerimize gökten par

çalar indir. " 
188. "Rabbim sizin yaptıklarınızı daha iyi bilir" dedi. 
189. Derken onu yalanladılar. Bunun üzerine onları Yevmu'z-Zulle 

azabı gelip yakaladı. Gerçekten o büyük bir günün azabı idi. 
1 90. Muhakkak bunda bir ayet (alamet) vardır. Onların çoğu zaten 

mü 'min değildi. 
1 91 .  Muhakkak Rabbin Aziz olandır, Rahim olandır. 
1 92. Muhakkak bu (Kur'an-ı Kerim) alemlerin Rabbinin indirdiğidir. 
1 93. Onu Ruhu 'l-Emin indirdi; 
1 94. Uyarıcı lardan olasın diye, kalbin üzere; 
1 95.  Apaçık bir Arapça lisan ile. 
1 96. Şüphesiz ki o, daha öncekilerin kitaplarında da vardır. 
1 97. Acaba İsrailoğulları alimlerinin onu bilmeleri, onlar için bir delil 

değil m idir? 
1 98. Eğer Biz onu Arapça bilmeyen (acemf) biri üzerine indirmiş 

olsaydık; 
1 99. O da onu bunlara okusaydı; onlar yine ona iman etmezlerdi. 
200. Biz onu (inkarı), günahkarların kalblerine öyle bir yerleştirip 

soktuk ki, 
201 . Onlar acıklı azabı görünceye kadar, artık ona iman etmezler. 
202. Azab onlara ansızın gelecek ve farkında bile olmayacaklar. 
203. Hemen ardından: ''Acaba bize mühlet verilir mi?" derler. 
204. Acaba bunlar azabımızın m ı  çabuk gelmesini isterler? 
205. Ne dersin, Biz onları nice seneler (çeşitli nimetlerle) geçindirsek. 
206. Sonra onlara va 'd olundukları (azab) gelse; 
207. Faydalandmldıkları nimetlerin onlara bir yaran olmaz (değil mi?) 
208. Biz uyarıcı/an olmaksızın h iç bir ülkeyi helak etmiş değiliz. 
209. (İşte bu bir) hatırlatmadır! Biz, zulmeden/er olmadık. 
21 0. Onu (Kur 'an'ı) şeytanlar indirmemiştir. 
21 1 .  Bu, onlara yaraşmaz ve esasen buna güçleri de yoktur. 
212. Çünkü onlar işitmekten kesinlikle uzak tutulmuş/ardır. 
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213. O halde Allah ile birlikte başka bir ilôha dua (ve ibadet) etme! 
O takdirde azab edilenlerden olursun. 

214. Yakın akrabanı (Allah 'ın azabı ile) uyar! 
215. Sana tabi olan mü 'minlere de kanadını indir. 
21 6. Sana isyan ederlerse: "Muhakkak ben yaptıkların ızdan 

uzağım "de. 
21 7. Ve Azfz ve Rahim olana tevekkül et. 
21 8. O sen i (geceleyin teheccüde) kalkınca da görür; 
21 9. Secde edenler arasındaki dolaşmanı da. 
220. Muhakkak O, herşeyi işitendir, bilendir. 
221 . Size şeytanların kim in üzerine indiğin i haber vereyim mi? 
222. Her yalancı günahkar üzerine inerler. 
223. Onlar (şeytan'ın yalanlarına) 
kulak verirler ve onların çoğu yalan söylerler. 
224. Şairlere de, (akılsız} azgınlar uyar. 
225. Görmedin mi onlar her vadide serserice gezerler? 
226. Ve gerçekten onlar yapmadıkları şeyi söylerler. 
227. Ancak iman edip salih amel işleyen, Allah'ı çok anan ve haksızlı

ğa uğratı ldıktan sonra öçlerini alanlar başka. Zulmedenler hangi akıbete 
uğrayacaklarını göreceklerdir. 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 
1 .  Ta, Sin . Bunlar Kur' an'ın ve apaçık Kitabın ayetleridir. 
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2, 3. Namazların ı  dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete kesin ola
rak inananların ta kendileri olan iman edenlere doğru yolu gösterici ve 
müjde olmak üzere indirilmiş/erdir. 

4. Ahirete iman etmeyenlerin amellerini kendilerine süslü göstermi
şizdir. Bu sebepten onlar körelmişler ve şaşırmışlardır. 

5. İşte bunlaradır azabın en kötüsü, bunlara! Ahirette en çok ziyanda 
olacaklar da bizzat onlardır. 

6. Muhakkak sen Kur'an'ı, Hakim, Alfm olan (Allah)dan olmaktasın. 
7. Hani Musa aile halkına demişti ki: "Ben gerçekten bir ateş gör

düm. Size ondan bir haber getirir veya ısınmanız için size parlak bir 
parça ateş getiririm. " 

8. Onun yan ına gelince ona: "O ateşin yanında ve onun çevresinde 
olanlar da mübarek kılındı. Alemlerin Rabbi Allah münezzehtir" diye 
seslenildi. 

9. "Ey Musa; şüphesiz ki Ben Azfz ve Hakfm olan Allah 'ım! 
1 0. ''.l\sônı bırak. " Onun ince yılanmış gibi hareket ettiğini görünce, 

arkasına bakmaksızın dönüp gitti. "Korkma ey Musô! Çünkü Benim ka
tımda rasu/ler korkmaz. 

1 1 .  "Zulmedenler müstesna. Sonra da kötü halini iyilikle değiştirene 
muhakkak Ben, mağfiret ve rahmet ediciyim. 

12. "Elin i de yakana sok. Firavun'a ve kavmine (göstereceğin) dokuz 
mucize arasında (biri) olmak üzere kusursuz, bembeyaz çıkacaktır. Şüp
hesiz onlar fôsık bir toplulukturlar. " 

13. Ayetlerimiz kendilerine apaydınlık geldiğinde, onlar: "Bu, apaçık 
bir sih irdir" dediler. 

1 4. Kalpleri onlara inandığı halde zulümle büyüklenmeleri sebebi ile 
onları inkôr ettiler. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak! 

15.  Anda/sun Biz DôvCıd'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. !kisi de: 
"Bizi mü 'min kullarının pek çoğuna üstün kılan Allah 'a hamd olsun" 
dediler. 

1 6. Süleyman, DôvCıd'a mirasçı oldu. Dedi ki: "Ey insanlar, bize kuş
ların dili öğretildi. Herşeyden bize verildi. Muhakkak ki bu, apaçık üs
tünlüğün ta kendisidir! " 

Tefsiri: 

Burada söz konusu olan, ilim ve peygamberlik mirasından ibarettir. Bu ko
nuda tefsir ve diğer ilim otoritelerinin ittifakı vardır. Çünkü Hz. DavO.d'un (a.s) 
Hz. Süleyman (a .s) dışında bir çok oğlu vardı. Eğer Hz. DavO.d'un (a.s) bıraktığı 
miras mal olsaydı varisi sadece Hz. Süleyman (a.s) olmazdı. 
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Ayrıca "Falanca öldü, oğlu ona varis oldu" gibi bir sözün Allah' ın kelamında 
yer alması yakışık almaz. Çünkü herkese oğlunun varis olduğu bilinen bir husus
tur. Böyle bir bilginin verilmesi hiçbir fayda içermez. 

Kaldı ki ayetin öncesi ve sonrası bu verasetin bilgi ve peygamberlikle ilgili 
olduğunu, mal olmadığını apaçık ortaya koymaktadır. Çünkü Allah Teala şöy
le buyuruyor: "Biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar da: 'Bizi mümin 
kulların ın çoğuna üstün kılan Allah 'a hamd olsun' dediler. Süleyman Davud'a 
varis oldu. "424 

Ayetin öncesi, Hz . Süleyman' ın (a .s) faziletini , Allah'ın sadece ona nasip et
tiği şeref ve mirası, babasına bahşettiği üstün ilim ve peygamberlik mertebelerini 
açıklamaktadır. "Gerçekten bunlar aşikar lütuflardır. " 425 

Kur'an'da Hz. Zekeriyya'dan (a.s) aktarılan şu duadaki miras da aynı şekil
de değerlendirilmelidir: "Doğrusu ben arkamdan yerime geçecek akrabômdan 
ötürü endişeliyim. Eşim de kısır. Bana lütfu kereminden öyle bir varis nasfb et ki 
bana da, Yôkup hanedanına da vôris olsun. Onu, razı olacağın bir insan eyle ya 
Rabbi!"426 

Bu ilim, peygamberlik ve Allah'a davet mirasıdır. Yoksa şerefli bir peygam
berin ,  malını akrabalarına bırakmak istemediği için kan bağı itibariyle kendisine 
daha yakın olacak, bu sebeple akrabalarını mirasından mahrum edecek bir oğul 
bahşetsin diye Allah'a yakardığı sanılmamalıdır! Allah Teala peygamberlerini bu 
ve benzeri davranışlardan arındırmıştır. 

Allah ' ın kitabını çarpıtan, peygamberin sözünü reddeden ve peygamberlere 
yapmadıkları davranışları yakıştıran kimseler uzak olsun! 

Hamd, başarıya ve doğru yola ulaştıran Allah'a mahsustur.427 
Allah'ın Karınca Hakkındaki Harikulade San'ab 

Allah' ın ,  Kur'an'da karıncaya dair naklettikleri , onun fıtratına uygun yolu 
bulduğunu göstermeye yeter. Hz. Süleyman (a .s) onun arkadaşlarına şöyle hitap 
ettiğini işitmiştir: "Ey karıncalar, haydin yuvalarınıza girin, Süleyman ve orduları, 
sizi fark etmeyerek ezip çiğnemesinler"428 

Karınca muhataplarının işiteceği b ir sesle konuşmasına başladı. Sonra müp
hem bir isim kullandı . Daha sonra kapsamlı olması için onu �ı "karıncalar" 
cins ismiyle destekledi. Akabinden karıncalara evlerine girip ordudan kaçınmala
rını emretti. Peşi sıra bu emri verişinin sebebini açıkladı. Bunun sebebi, ordunun 

424 Nemi 27115-1 6  
425 Nemi 2 7116 
426 Meryem 19/5 
427 Miftahu Dari's-Seade (73) 
428 Nemi 27118 
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onlara verebileceği zarar, yani Hz. Süleyman {a.s) ve ordusunun onları çiğneme 
ihtimalidir. Sözünün en sonunda, Allah' ın peygamberi olan Hz. Süleyman {a.s) 
ve ordusunun, kendilerini bilerek ezmedikleri için mazur olduklarını belirtti. 

Bu, hayranlık uyandıracak derecede isabetli bir sözdür. 

Allah' ın karıncanın durumunu yüceltmesi son derece dikkate değer. Cenab-ı 
Hak şöyle buyuruyor: "Günün birinde, Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve 
kuşlardan oluşan orduları toplanmış olup, hepsi birlikte. düzenli olarak ken
disi tarafından sevkediliyordu. "429 Daha sonra şöyle devam ediyor: "Derken 
karınca vadisine geldiklerinde, onları gören bir karınca: "Ey karıncalar, haydin 
yuvalarınıza girin, Süleyman ve orduları, sizi fark etmeyerek ezip çiğnemesin/er" 
diye ünledi. 430 

Allah Teala ,  Hz. Süleyman ve ordusunun hep birlikte söz konusu vadiye 
uğradıklarını bildiriyor. Bu vadinin, "Canavarlar Vadisi" ve benzeri yer isimleri 
gibi, "Karınca Vadisi" adıyla bilindiği anlaşılıyor. 

Daha sonra Cenab-ı Hak, o karıncanın ince zekasını ve derin bilgisini gös
teren hususları belirtti. Zira diğer karıncalara kendileri için korunaklı olan yuva
larına girmelerini emretti. Çünkü o ve diğer karıncalar, başkalarının girmediği 
gruplara mahsus barınakları olduğunu biliyordu. Daha sonra "Süleyman ve 
orduları sizi ezip çiğnemesin/er" dedi . Böylece Hz. Süleyman' ı hem ismi hem de 
zatıyla diğer karıncalara tanıttı, ordu ve o ordunun komutanı olan Hz. Süleyman 
hakkında onları bilgilendirdi . Peşinden "Sizi fark etmeyerek ezip çiğnemesinler"431 
dedi. Bu sözüyle ordunun verebileceği zararın mazereti yanı sıra tedbirli davra
narak barınaklarına girmeyen karıncaların kınanmayı hak edeceklerini de belirt
miş oldu. 

Onun bu sözünü işiten Allah' ın peygamberi Hz. Süleyman (a.s) tebessüm 
etti. Çünkü çok hayranlık uyandırıcı ve tebessüm ettirici bir sözdü. 

Zührl, Abdullah b .  Abdullah b. Uyeyne kanalıyla İbn Abbas'tan -radıyallahu 
anh- Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- karınca, bal arısı, hüdhüd ve göç
kenin öldürülmesini yasakladığını rivayet etmiştir.432 

429 Nemi 27/17  
430 Nemi 27/18 
431 Nemi 27/18 
432 Ahmed b. Hanbel (1/322, 347) ;  Ebu Davud (XIV/178) Edeb, Babu fi katli'z-zer; İbn Mace 

( 11/1074) ,  Sayd, Babu ma nühiye 'an katlih. Elbanl, bu hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. 
Göçken, başı ve gagası büyük, yarısı beyaz ve yarısı siyah büyük tüyleri olan bir kuştur. 
(Derleyenin notu) 
"Göçken" diye terceme ettiğimiz >,..ali 'a Ahter-i Kebir'de � "uhtub" dendiği de belirtili
yor. (Mütercimin notu) 
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Ebu Hureyre 'den -radıyallahu anh- nakledilen sahih bir hadis,e Hz. Peygam
ber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Peygamberlerden biri bir ağacın 
altında konakladı. Bir karınca onu ısırdı. Bunun üzerine peygamber, eşyalarının 
top/anmasını emretti. Eşyalar toplan ıp ağacın altından çıkarıldı. Sonra peygam
ber, karınca yuvasının yakılmasını emretti. Yuva yakıldı. Bunun üzerine Allah 
Teala ona şöyle vah yetti: Bir karınca seni ısırdığı için mi Allah 'ı tesbfh eden bir 
topluluğu yaktın? Sadece seni ısıran karıncayı yaksaydın ya"433 

Hişam b .  Hassan şöyle der: Ahnef b. Kays karıncalardan çok zarar gördü. 
Bunun üzerine bir masa getirilmesini emretti . Masayı iki fırının yanına koydu, 
sonra üzerine oturup şehadet getirerek karıncalara hitaben şöyle dedi: And olsun 
ya bu verdiğiniz sıkıntıya son vereceksiniz ya da ateşe verileceksiniz. Biz bunu 
yaparız. 

Bu söz üzerine karıncalar çekip gittiler. 
Avf b. Ebi Cemile, Kasame b. Züheyr' in şöyle dediğini nakletmiştir: Ebu 

Musa el-Eş'arl -radıyallahu anh- şöyle demiştir: Her şeyin efendisi vardır. Karınca
ların bile . 

Ahmed b .  Hanbel' in, Kitabü'z-Zühd adındaki eserinde Ebu Hureyre'den Hz. 
Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- kadar ulaşan bir senet zinciriyle naklettiği 
hadiste karıncanın kat kat göklerdeki Arş'ın üzerinde bulunan Rabbini bildiğinin 
belirtilmesi de, onun doğru yolu bulduğunu gösteren hayranlık uyandırıcı bir 
bilgidir. İşaret ettiğimiz hadis şöyledir: "Peygamber/erden biri insanlarla birlikte 
yağmur duasına çıktı. Bir de ne görsünler? Bir karınca sırt üstü yatarak ayaklarını 
göğe doğru kaldırıp dua etmiyor mu? Bunu gören peygamber insanlara şöyle 
dedi: Dönünüz! Yeterli oldu. " Ravl bu ifadede tereddüt ederek "Başkaları sayes
inde size yağmur gönderildi" denilmiş olabileceğini de belirtmiştir.434 

Bu hadis birkaç yoldan gelmiştir. Tahavi, Tehzib adındaki eserinde ve başka 
eserlerde bunu rivayet etmiştir. 

Ahmed b .  Hanbel şöyle demiştir435: "Hz. Davud'un (a .s)  oğlu Hz. Süleyman 
(a.s) yağmur duası için çıktı. Bir karıncanın sırt üstü yatarak ayaklarını göğe 
kaldırıp şöyle dua ettiğini gördü: Allahım! Biz senin yarattığın kullarından bir 
topluluğuz. Senin vereceğin yağmur ve rızka muhtacız. Dilersen bize su gönderir 
ve rızık verirsin , dilersen bizi helak edersin. 

433 Buhar! (Vl/409), Bed'ü'l-halk, Babu iza vakaa'z-zübabu fi şerabi ahadiküm fe'l-yağmishü; 
Müslim (V/88) Kitabu katli ' l-hayyat ve ğayriha, Babu'n-nehy 'an katli' n-neml; Ebu Davud 
(XIV/176) Edeb, Babu fi katli'z-zer; Nesat (VIl/210)  es-Sayd ve'z-Zebfüh, Babu katli'n
neml 

434 Bu hadis Kitabü'z-Zühd'de bulunamamıştır. (Derleyenin notu) 
435 Bu hadisin senedi şöyledir. Bize Abdullah, babası-Vekl'-Müs' ir-Zeyd el-Anıl ve Ebü's-Sıddlk 

en-Naci kanalıyla şöyle rivayet etmiştir. Bk. Kitabü'z-Zühd (83)  
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Hz. Süleyman (a.s) , karıncanın duasını duyunca etrafındaki insanlara şöyle 
dedi: Dönünüz! Sizin dışınızdakilerin duası sayesinde size su verildi ."  

Ravl şöyle bir hadise de nakletmiştir: Bir karınca yuvasından çıktı ve bir çe
kirge parçasıyla karşılaştı. Onu yuvasına götürmeye çalıştı, ancak güç yetireme
di. Gitti ve onu taşımasına yardım edecek başka karıncalarla birlikte geri geldi. 
Ben de bu arada çekirge parçasını oradan kaldırmıştım. O çevrede biraz dolaş
tı fakat bulamadı .  Bunun üzerin diğerleri onu bırakıp gittiler. Ben de o zaman 
çekirge parçasını yeniden eski yerine koydum. Tekrar onu yuvasına taşımaya 
çalıştı. Yine güç yetiremedi. Tekrar gitti ve beraberinde diğer karıncaları yeniden 
getirdi .  Ama ben yine çekirge parçasını oradan kaldırmıştım. O yine orada onu 
aradı, bulamadı. Diğer karıncalar yine koyup gittiler. Bu hadise birkaç defa te
kerrür etti . Sonuncusunda karıncalar onun çevresinde halka olarak onu ortaları
na aldılar ve onu didik didik ederek parçaladılar. Olanları kendisine anlattığımda 
hocam şöyle dedi: Allah, o karıncaları yalanın çirkinliği ve yalancının akıbetini 
göstermek için yaratmış. 

Karıncalar en hırslı canlılar içerisinde yer alır. Hatta hırsa örnek gösterilirler. 

Rivayet edilir ki, Hz. Süleyman (a .s) karıncaların hırsını ve çok gıda depo
ladığını görünce bir karınca getirtti ve ona "Bir karınca bir yılda ne kadar yiye
cek yer?" diye sordu. Karınca "Üç buğday tanesi! " diyerek cevap verdi .  Bunun 
üzerine Hz. Süleyman (a.s) onun üç buğday· tanesiyle birlikte bir şişe içerisine 
konulmasını ve şişenin ağzının kapatılmasını emretti . Karınca Hz. Süleyman'ın 
(a .s) emrettiği şekilde bir şişe içerisine konuldu ve böyle bir yıl bekletildi. Bir yıl 
dolunca Hz. Süleyman (a.s) şişenin açılmasını emretti . Şişede bir buçuk buğday 
tanesi olduğunu gördü. Karıncaya sordu: 

Nerede kaldı senin iddianın doğruluğu? Hani bir yılda üç buğday tanesi 
yediğini söylemiştin! 

Evet öyle söylemiştim . Ancak senin kendi cinsinin işleriyle uğraştığını bil
diğim için ömrümün geri kalanını da hesaplamak zorunda kaldım. Ömrümün 
senin belirlediğin bir yıldan fazla olduğunu gördüm ve yiyeceğimin yarısını ye
mekle yetindim . Geri kalanını ise daha sonra hayatımı devam ettirebilmek için 
ayırdım. 

Hz. Süleyman (a .s ) ,  onun bu kadar h ırslı olmasına şaşırdı. 

Bu, karıncanın fıtratıyla uyumunun ve ona bahşedilen melekenin hayranlık 
uyandıran bir örneğidir. 

Onun hırsının bir örneği de, yaz boyunca çalışıp kış için yiyecek biriktirmesi
dir. Çünkü kışın yiyecek bulmasının zor ve imkansız olduğunu bilmektedir. 

O, cılız olmasına rağmen çok güçlüdür. Kendisinden kat kat ağır yükleri taşı
yıp yuvasına götürebilir. 
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Onun şaşırtıcı hallerinden biri de kuru bir kişniş otu burnuna yaklaştırılsa 
onun kokusunu almaz. Halbuki o ot yere konulsa çok uzak bir mekandan onun 
yanına gelir. Eğer onu taşıyamazsa gider ve onu taşımasına yardım edecek bir 
sürü karınca getirir. O otun kokusunu ta yuvasının içinden alıp da nasıl ona 
koşar gelir, bilinmez. Başkalarının göz ve kulaklarıyla algılayamacakları şeyleri 
o koklama yoluyla çok uzaklardan algılayabilir. İnsanın yemek yediği ve ekmek 
kırıntılarının döküldüğü yere çok uzaklardan gelir ve o kırıntıları - kendisinden 
büyük olsa bile - yuvasına taşır. Eğer taşıyamazsa yuvasına gider ve bir grup 
karıncayı beraberinde geri getirir. Siyah bir ip gibi birbirini takip ederek gelirler 
ve onun yuvaya taşınması için yardımlaşırlar. 

Keza karınca, başakların yanına gelir ve onu koklar. Eğer buğday olduğunu 
anlarsa onu parçalayıp ufalar ve yuvasına taşır. Ama arpa olduğunu anlarsa 
öylece bırakır. 

Onun isabetli bir koku alma duyusu, sarsılmaz bir gayreti , aşırı bir hırsı ve 
kendi ağırlığının kat kat fazlası yiyecekleri taşımaya kalkışan bir cür' eti vardır. 

Bal arılarında olduğu gibi karıncaların işlerini düzenleyen bir reis ve komu
tanları yoktur. Ancak yiyecek arayan gözcüleri vardır. Yiyecek gördü mü diğer
lerine haber verir. Onlar da topluluklar halinde gelirler. Her karınca, kendisi için 
diğerlerinden saklı tane ayırmaz. Hepsi topluluğun faydası için çalışır. 

Onun şaşırtıcı hallerinden biri de şudur: Bir adam, onun bal ve benzeri tat
lıların içine düşmesinden sakınmak isterse bir çukur kazar ve onun çevresine bir 
su koyar. Yahut su dolu büyük bir kap alır ve içine tatlı karıştırır. Karınca o kaba 
doğru gelir, ancak ona giremez. Aksine duvara tırmanır, o kaba paralel bir şekil
de çatıda yürür ve sonra kendisini onun üzerine atar. Biz bunu tecrübe ettik. 

Bir defasında bir demirci, ateşte kızdırdığı bir çemberi soğuması için yere 
atmışt ı .  Tesadüf, çemberin içinde bir karınca varmış. Karınca kızgın çemberden 
çıkmak için dört bir yana yöneldi, fakat her tarafta ateşin yakıcılığını hissetti. 
Çemberin merkezinde, tam ortada durdu. Burası çevresinde yakıcılığını h issettiği 
ateşe en uzak yerdi .436 
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436 Şifaü' l-alil (69- 70) 
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1 7. Süleyman'ın cin, insan ve kuşlardan orduları huzuruna toplandı. 

Onlar topluca yol alır ve idare olunur/ardı. 
18. Nihayet karıncalar vadisine geldiklerinde bir karınca dedi ki: "Ey 

karıncalar, yuvalarınıza girin, Süleyman ve askerleri farketmeyip sizi 
çiğnemesin. " 

1 9. Sözünden dolayı gülercesine tebessüm edip dedi ki: "Rabbim, 
bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetine şükür etmeyi ilham et; razı 
olacağın salih amel işlemeye de muvaffak kıl! Rahmetinle beni salih kul
larının arasına kat. " 

20. Bir de kuşları araştırdı ve dedi ki: "Neden Hüdhüdü göremiyo
rum ? Yoksa o kayıplara karışanlardan mı oldu? 

21 . "Ben, onu elbette ya şiddetli bir azab ile azaplandırırım veya mu
hakkak onu kestiririm ya da bana (kayboluşunu haklı çıkartacak) apaçık 
bir delil getirir. " 

22. Çok eğlenmeden geldi ve dedi ki: "Senin bilmediğin şeyi ben 
gördüm. Ve Sebe' (şehrin)den sana kesin bir haber ile geldim. 

23. "Gerçekten ben bir kadın ı  onlara h ükümdarlık eder buldum. 
Kendisine herşeyden verilmiş; onun bir de büyük bir tahtı var! 

24. "Onu ve kavmini Allah 'dan gayri güneşe secde eder buldum. 
Şeytan onlara amellerini süslü göstermiş ve onları doğru yoldan alıkoy
muş. Onun için onlar, doğru yola gelemiyorlar. 

25. " (Şeytan bunu) göklerde ve yerde olan gizliyi açığa çıkartan, 
gizlediğiniz ve açıkladığınız şey/eri bilen Allah ' a secde etmesinler diye 
(yapıyor). 
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Tefsiri : 

Allah'm Hüdhüd Hakkındaki Harikulade San'atı 

Hüdhüd kuşu, başkalarının görmediği yer altındaki su kaynaklarını en iyi 
gören çok basiretli bir kuştur. 

Onun basiretinin örneklerinden biri de Allah' ın kitabında nakletmiş olduğu 
şu kıssadır. Hz. Süleyman (a.s) onu aramış, bulamayınca tehdit etmişti. Hüdhüd 
dönünce Hz. Süleyman daha onun cezasını açıklamadan özrünü beyan etti ve 
onu dinlemeye yöneltip meraklandıracak bir üslupla "Senin bilmediğin bir şeyi 
öğrendim " dedi. Bu ifade, "Sana bütün boyutlarıyla ve derinlemesine öğrendi
ğim çok önemli bir bilgi getirdim" anlamını içerir. Bu sebeple "Sebe'den sana 
çok doğru (ve önemli) bir haber getirdim " cümlesini ekliyor. 

�ı kelimesi, önemli haber demektir. İnsanlar böylesi haberleri bilmek isterler. 
Daha sonra hüdhüd, bunun şeksiz-şüphesiz bir haber olduğunu belirtti. 

Böylece, bu önemli haberi Allah'ın peygamberi olan Hz. Süleyman'a (a .s) bi ldir
meden önce onu bu habere hazır hale getirdi ,  söyleyeceği hususa kulak vermesi 
için teşvikte bulundu. Bu, beraat-i istihlal (söze güzel giriş yapma) sanatının ve 
verilecek habere dfür muhatabı heyecanlandırmanın bir türüdür. 

Hüdhüd, bu dikkat çekici girişten sonra vereceği haberi pekiştirme edat
ları kullanarak güçlü bir ifade ile dile getirdi :  "Gerçekten, onlara (Sebeliler'e) 
hükümdarlık eden bir kadınla karşılaştım "437 

Daha sonra bu kraliçenin özelliklerini, bir hükümdarın sahip olması gere
ken her şeye sahip olan en güçlü hükümdarlardan biri olduğunu belirtti. Daha 
da ileri giderek kraliçenin oturduğu tahtı ve bunun ihtişamını dile getirerek onu 
bir hayli yüceltti. En sonunda, hak dine girmek için yaptığı çağrıya uymamala
rı halinde Hz. Süleyman'ı (a.s) onlarla yurtlarında savaşmaya yöneltecek asıl 
maksada geldi ve şöyle dedi: "Onun ve kavminin, Allah 'ı bırakıp güneşe secde 
ettiklerini !:;ördüm. " 

Bu cümlenin başında atıf edatı yoktur. Dolayısıyla öncesinden bağımsız ve 
ayrı bir cümledir. Çünkü asıl söylenmek istenen yer burasıdır. Öncesi ise bu kıs
ma bir hazırlıktır. 

Hüdhüd daha sonra, o kavmi azdıran ve böyle davranmaya yönelten amili 
zikretti . O da, şeytanın onlara davranışlarını güzel gösterip onları sadece Allah'a  
itaat olan doğru yoldan çıkarmasıdır. 

Akabinden, şeytanın onları saptırmasının , doğru yolu · ıulmalarına ve secde 
edilmeye layık yegane varlık olan Allah'a secde etmelerine engel olduğunu belirtti. 

437 Nemi 27/23 
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Daha sonra Allah Tea!a'nın fiilleri içerisinde, yer ve göklerde gizli bulunan 
nesneleri ortaya çıkarmasını zikretti . Onlar da yağmur, bitki, madenler, gökten 
yağan yağmur, kar vs . ile yeryüzünden çıkan bitkilerdir. 

Allah Teala'nın fiilleri içerisinde özellikle gizli nesneleri ortaya çıkarmasını 
zikretmesi, Allah'ın ona vermiş olduğu yer altındaki gizli su kaynaklarını çıkarma 
özelliğine bir işarettir. 

el-Keşşaf adındaki eserin müellifi Zemahşeri şöyle demiştir: "Gizliliklerin çı
karılması" ifadesi, bu sözü söyleyenin hüdhüd olduğuna bir karine oluşturur. 
Çünkü o, yer altındaki su kaynaklarını bilmektedir. Bu bilgi, göklerde ve yer
de gizli olan her şeyi çıkaran Allah' ın ona ilham etmesi sayesinde olmaktadır. 
Allah' ın nliruyla bakan firaset sahibi hiç kimseye şu gerçek kapalı değildir: Bir sa
nat veya ilimle uğraşan herkesin işi ,  kabiliyetlerinden, konuşmasından ve şekil
şemailinden anlaşılır. Allah Teala, herkese, yaptığı işin elbisesini giydirmiştir.438 

438 Şifaü'l-alil ( 70-7 1 )  
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26. ''Allah O'dur ki O'ndan başka ilôh yoktur, çok büyük Arşın Rab

bidir. " 
27. "Bakalım, (verdiğin haberde) doğru m u  söyledin, yoksa yalancı

lardan mısın ?"  dedi. 
28. "Bu mektubumu al, götür ve onu kendilerine bırak! Sonra da 

onlardan geri çekilip ne şekilde karşılık vereceklerine bak!" 
29. (Hükümdar kadın) dedi ki: "Ey ileri gelenler, gerçekten bana çok 

şerefli bir mektup bırakıldı. 
30. "O (mektup) gerçekten Süleymandan'dır ve gerçekten o, Rahmôn 

ve Rahfm Allah 'ın adı ile (diye başlıyor). 
31 . "Bana karşı büyüklenmeyin ve Müslümanlar olarak bana gelin" 

diye yazıyor. " 
32. Dedi ki: "Ey ileri gelenler, benim bu işim hakkında bana görüş 

belirtin. (Esasen) ben, sizler yanımda hazır olmadıkça hiçbir işi kesip 
atmış değilim. "  

33. Dediler ki: "Biz güç sahibi kimseleriz, çetin savaşçılarız. Bununla 
beraber emir senindir. Artık ne emredeceğini sen düşün, karar ver! " 

34. Dedi ki: "Şüphesiz hükümdarlar bir şehre girdiklerinde onu ha
rab ederler, ahalisin in şereflilerini zelil kılarlar. Gerçekten de onlar böyle 
yaparlar. 

35. "Muhakkak ben onlara bir hediye gönderip elçiler(im) in ne ile 
döneceklerine bir bakayım. " 

36. (Elçi), Süleyman'a geldiğinde dedi ki: "Bana mal ile m i  yardım 
ediyorsunuz? Hôlbuki Allah 'ın bana verdiği size verdiğinden daha ha
yırlıdır. Siz ise bu hediyeniz sebebiyle böbürleniyorsunuz. 

37. "Dön onlara! Anda/sun üzer/erine karşı duramayacakları ordu
larla geleceğiz. Ve onları -anda/sun- oradan zelil ve küçük düşmüşler 
olarak çıkartacağız. " 

38. Dedi ki: "Ey ileri gelenler! Onlar bana Müslümanlar olarak gel
mezden önce, kadının tahtını hanginiz bana getirebilirsiniz?" 
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39. Cin'den bir ifrit dedi ki: "Ben onu sana, sen yerinden kalkmaz
dan önce getirebilirim. Ve muhakkak ben buna gücü yeten ve güvenilir 
bir kimseyim. " 

40. Nezdinde kitaptan bir bilgi bulunan kişi dedi ki: "Ben onu sana 
gözünü kırpmadan getiririm. " Onun derhal yanında durduğunu görün
ce, dedi ki: "Bu, benim Rabbimin lütfundandır. Acaba şükür mü ederim 
yoksa nankörlük mü ederim diye beni sınaması içindir. Kim şükür eder
se kendi lehinedir. Kim de nankörlük ederse muhakkak Rabbim (şükre 
muhtaç olmayan) Ganidir, kerem sahibidir. " 

41 . (Süleyman) dedi ki: "Tahtını onun tanıyamayacağı bir şekilde 
değiştirin. Bakalım o yol bulacak (tahtını tanıyacak) mı yoksa yol bula
mayacak/ardan mı olacak?" 

42. (Kadın) geldiğinde, (ona) şöyle denildi: "Senin tahtın böyle mi
dir?" O da: "Sanki bu, odur" dedi. "Ve bize bundan önce il im verilmiş 
olup biz teslim olanlardan olmuştuk. " 

43. Daha önce Allah 'dan başka taptığı şeyler ona mani olmuştu. 
Çünkü o, kafir bir kavimden idi. 

44. O kadına: "Köşke gir" denildi. Onu görünce, derin bir su sanıp 
ayaklarının üzerini açtı. (Süleyman) : "Gerçekten o, billurdan yapılmış, 
iyice düzeltilmiş bir köşktür" dedi. (0 kadın) dedi ki: "Rabbim, ben nef
sime zulmettim ve Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbı olan Allah 'a tes
lim oldum. " 

45. Anda/sun ki Semud'a kardeşleri Salih ' i  "Allah 'a ibadet edin" diye 
gönderdik. Bunlar iki fırka olup b irbirleri ile çekişmeye başlayıverdiler. 

46. Dedi ki: "Kavmim, iyilikten önce ne diye kötülüğün çabucak gel
mesini istersin iz? (Halbuki) Allah 'dan mağfiret dilemelisiniz, değil mi? 
Belki size merhamet olunur. " 

47. Dediler ki: "Sen ve sana uyanlar bize uğursuzluk getirdin iz. " 
Dedi ki: "Sizin uğurunuz Allah nezdindedir. Esasen siz, denenen bir 
kavimsiniz. " 

48. O şehirde (Hicr'de) yeryüzünde bozgunculuk yapan fakat ıslah 
etmeyen dokuz kişi vardı. 

49. Onlar kendi aralarında Allah adına yemin ederek dediler ki: 
"Ona ve aile halkına gece baskın yapalım; sonra da velisine (kanını iste
diğinde): 'Biz aile halkının helak edildikleri yere bile tanık olmadık. Biz 
gerçekten doğru söyleyen/erdeniz' diyelim. "  

50. Onlar tuzak kurdular, Biz de -onlar farketmeksizin- bir tuzak kur
duk. 
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51 . Tuzaklarının akıbeti nasıl oldu, bir bak! Çünkü Biz onları da ka
vimlerini de hep birlikte helô.k ettik. 

52. işte zulümleri sebebi ile onların bomboş ve harab olmuş evleri! 
Artık bunda bilen bir topluluk için bir ôyet (ibret) vardır. 

53. İman edenleri ve sakınmakta olanları da kurtardık. 
54. Lut'u da (peygamber gönderdik) . Hani o, kavmine demişti ki: 

"Siz, bu fuhşu bile bile mi işlersiniz? 
55. "Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşırsın ız? Doğru

su siz cahillik eden bir kavimsiniz. " 
56. Kavminin cevabı: "LQt(u ve) ailesini memleketin izden çıkarın. 

Çünkü onlar temizlik taslar kimselerdir" demelerinden başka bir şey 
olmadı. 

57. Biz de onu ve ailesini kurtardık. Karısı m üstesna. Onun kalanlar
dan olmasını takdir etmiştik. 

58. Biz üzer/erine bir (taş) yağmur(u) yağdırdık. Korkutulan/arın 
yağmuru ne kötüdür! 

59. ''Allah ' a hamd olsun; seçtiği kullarına da selam olsun" de. ''Allah 
mı hayırlıdır, yoksa (O'na) koştukları ortaklar mı?"  

60. (Putlar mı hayırlıdır) göklerle yeri yaratan ve sizin için gökten 
bir su (yağmur) indiren mi? Onunla göz alıcı bahçeler bitirdik. Onların 
ağaçlarını b itirmek sizin için mümkün olmaz. Allah ile birlikte bir ilah mı 
var? Hayır, onlar sapan bir topluluktur. 

61 . (Putları mı  hayırlıdır) yoksa yeri barını labilir halde yaratan, ara
larında akarsular var eden, orada sabit dağlar yaratan ve (tatlı ve acı) iki 
deniz arasında engel kılan mı? Allah ile b irlikte bir ilah mı var? Hayır, 
onların çoğu bilmezler. 

62. (Putları mı hayırlıdır) yoksa, bunalmış olana kendisine dua ettiğin
de duasını kabul edip o kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri ya
pan mı? Allah ile birlikte ilah mı vardır? Ne kadar az düşünüyorsunuz? 

63. (Putları mı hayırlıdır) yoksa kara ve denizin karanlıklarında size 
yol gösteren ve rahmetinin önünde müjde olrırak rüzgarları gönderen 
mi? Allah ile birlikte bir ilah mı var? Allah bştukları ortaklardan çok 
yücedir. 

64. (Putları mı hayırlıdır) yoksa ilkin yaratan sonra da onu tekrar 
var edecek olan, gökten ve yerden size rızık veren mi? Allah ile birlikte 
başka bir ilCıh mı varmış? De ki: "Eğer doğru söyleyenler iseniz haydi 
delilinizi getirin!" 

65. De ki: "Göklerde, yerde gaybı Allah 'dan başka kimse bilmez. 
Onlar ne vakit diriltilecek/erini de bilmezler. " 
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Tefsiri : 

Allah Teala, bu ayetlerde müşriklerin düşünmelerini sağlamak için şöyle 
buyuruyor: Yegane ilah, burada sayılan nimetleri tek başına yaratandır. Eğer 
O'nunla birlikte bunları yapan başka bir ilah olsa ona da tapılması uygun olur. 
Ama eğer onunla birlikte bunları yapan başka ilah yoksa niçin Allah'tan başka 
ilahlar uydurarak onlara tapıyorlar? 

Bu açıklamamız gereğince ayetin tahlili hakkında mevcut iki görüşten doğru 
olanı l �u• J-.! .ı.ııl t: .J! .. "Allah'la birlikte bu işleri yapan başka bir ilah olabilir mi! "  
şeklindedir. Elbette b u  sorunun cevabı "Kesinlikle hayır! " olacaktır. 

Allah'ın dışında Allah'ın yaratması gibi yaratabilecek başka ilah yoksa niçin 
O'nun dışında sahte ilahlar ediniyorlar? 

Böylece ortaya çıkmaktadır ki, Allah' ın dışındaki varlıklar tapılmaya layık 
değildir. Çünkü Allah'ın dışındaki varlıkların rububiyet, yani yaratıcılık özelliği 
olmadığı müşriklerin kendi itiraf ve şahitlikleriyle sabittir. 

lh J-.! "Bunu yapan" kaydını koyarak "Allah' la birlikte bunu yapan başka 
bir ilah mı var?" demeyip de, ayeti, y>-l .Jı .uıı t: J"' "Allah'la birlikte başka bir ilah 
mı var?" şeklinde tahlil eden ve öyle mana verenler iki bakımdan zayıf bir görüş 
ortaya koymuş olurlar: 

1 .  Allah'la birlikte başka ilahlar olduğunu kat'! olarak ret ve inkar etmiş ol
mazlar. 

2 .  Müşrikleri susturacak güçlü bir delil ortaya koymuş olmazlar. Böyle bir 
delil ancak yukarıda zikrettiğimiz takdirin yapılması ile mümkün olur ve onlara 
şöyle seslenilmiş olur: Allah'ın yarattığı gibi yaratan başka ilah olmadığını söylü
yorsanız hiçbir şey yaratamayan aciz varlıkları niçin ilah ediniyorsunuz? 

Demek ki bu ayetler, şu ayetlerle paralel bir mana içermektedir: "Yoksa 
O'nun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma onlarca birbirine 
benzer mi göründü? De ki: Allah her şeyi yaratandır. Ve O, birdir, karşı durulmaz 
güç sôhibidir. "439 "İşte bunlar Allah 'ın yarattıklarıdır. Şimdi (ey kôfirler) O'ndan 
başkasının ne yarattığını bana gösterinf "440 "O halde, yaratan (Allah), yaratma
yan gibi olur mu?"441 "Allôh 'ı bırakıp da taptıkları, h içbir şey yaratamazlar. Çünkü 
onlar kendileri yaratılmışlardır. "442 "(Kôfirler) O'nu (Allôh 'ı) bırakıp, h içbir şey 
yaratamayan, bilakis kendileri yaratılmış olan ilôhlar edindiler. "443 

439 Ra'd 13/14 
440 Lokman 3 1/1 1 
441 Nah! 1 6/17 
442 Nah! 1 6/20 
443 Furkan 25/3 



Sure :  27 • Nemi  Suresi •!• 253 

Kur' an' da bunlara benzer pek çok ayet vardır. 

Görüldüğü gibi açıklamakta olduğumuz ayetler, yukarıda zikrettiğimiz 
ayetlerle paralel bir şekilde tahltl edildiğinde müşrikleri susturucu bir delil içerir.444 

Acaba ayette zikredilen "selam" ,  Allah' ın bir sözü ve söylenmesi emredilen 
sadece "hamd"den mi ibarettir? Bu durumda ;ıı Wı Jj "De ki: Hamd, A/lah 'a 
mahsustur" ifadesiyle cümle sona ermekte ve orada durmak gerekmektedir. 

Ancak söylenmesi emredilenin içinde "selam"ın da olması ihtimal dahilin
dedir. Acaba bu iki ihtimalden hangisi geçerlidir? 

Bu soruya şöyle cevap vermek mümkündür: Ayet-i kerime her iki ihtimali de 
içermekte ve her ikisini de destekleyen karineler bulunmaktadır. 

"Selam" da, emredilene dahil olabilir. Çünkü; 

1 .  Öncesiyle güçlü bir bağ içerisindedir. Hiçbir ayrım olmaksızın atıf (bağla
ma) harfi olan J "vav" ile öncesindeki cümlenin hükmüne tabi kılınmıştır. Bu da, 
j "de!"  emrinin, hem "hamd"e hem de "selam"a yönelik olmasını gerektirir. Bir 
engel olmadığı müddetçe geçerli olan esas budur. Nitekim bir kişi u� J .ıJJ -4.>JI 
..ıı ı "Hamd, Allah'a mahsustur, Allah'ı noksanlıklardan tenzih ederim" derse, ten
zih ifade eden "sübhanallah" da söylediği söze dahil olur. 

2. Söylenmesi emredilen ...1ı l�ı "Hamd, Allah'a  mahsustur" cümlesine at
fedilirse haber kipi ile kurulmuş olan bir cümle yine haber kipi ile kurulmuş bir 
cümleye atfedilmiş olur, ki böyle olması da esastır. Ancak ona atfedilmezse emir 
kipinde olan jJ "de !"  fiiline atfedilmiş olur ki , bu da hoş karşılanmaz. 

3. Bu cümleyi söyleyen kişinin Müslüman olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebep
le ayetteki o.)\..:.ç. "kulları" kelimesinde bulunan zamir, gfüb (üçüncü şahıs) kipinde 
kullanılmıştır. Eğer bunu söyleyen Allah olsa idi t_Ş.)U. ._)s. i 'j._,, "Selam da, kulla
rımın üzerine olsun" denirdi .  

Öte yandan "selam" ın Allah'ın sözü olduğunu gösteren deliller de vardır: 

1 .  Kur'an-ı Kerim' de Allah' ın seçkin kullarını selamladığı belirtilen bir çok 
ayet vardır. Bu ayet de onlarla paralel değerlendirilebilir. O ayetlere birkaç misal 
verelim: "Bütün alemlerden Nüh 'a selam olsun!"445 "İbrahim'e se/am " 446 "Musa 
ve HarCın'a selam o/sun" 447 "İlyas 'a se1am " 448 

444 Medaricü's-Salik!n ( 1/413) 
445 Saffat 37179 
446 Saffat 371109 
447 Saffat 37/120 
448 Saffat 37/130 
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2 .  Allah'ın seçtiği kullar peygamberlerdir. Allah Teala da kendisini noksanlık
lardan arındırıp övgüye layık olduğunu belirtirken peygamberlerinin de esenlik 
içinde olduğunu bildirir. 

Kendisini noksanlıklardan arındırıp peygamberlerinin selamette olduğunu 
bildirmesine şu ayeti örnek verebiliriz: "senin izzet sah ibi Rabbin, onların isnat 
etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen bütün peygam
berlere selôm olsunf "449 

Görüldüğü üzere bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, kendisine yaraşmayan 
özelliklerden uzak olduğunu zikretmiş , sonra peygamberlerinin selametini ilave 
etmiştir. 

Kendisini noksanlıklardan arındırmasıyla peygamberlerinin esenliğini bir 
arada zikretmesi, batıl ve bid' ate uyanlara reddiye içeren büyük Kur'an! sırlar
dan birini teşkll eder. Çünkü O, sapık kullarının söylediklerinden zatının uzak 
olduğunu belirtmekte ve sonra selamın peygamberleri üzerine olduğunu ekle
mektedir. Bu, peygamberlerin ,  yalanlayıcıların ve muhaliflerinin söyledikleri 
her türlü iftiradan uzak ve salim olmalarını gerektirir. Onlar, düşmanlarının tüm 
iftiralarından uzak ve beri olunca getirdikleri tüm ilkeler de her türlü yalan ve 
bozukluktan uzak olmuş olur. 

Peygamberlerin getirdikleri en önemli ilke; tevhit, Allah' ı  tanımak ve onlar 
vasıtasıyla Allah' ın kendisini nitelediği şanına layık sıfatlarla tanınmasıdır. İşte bu 
ilke yalan, imkansızlık ve bozukluk gibi özelliklerden uzak olunca halis bir gerçek 
olarak ortaya çıkar. Buna uymayan şeylerin ise batıl, geçersiz ve yalan olduğu 
anlaşılır. 

Bu mana, "De ki: Hamd olsun Allah 'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. " 
ayet-i kerimesinde de aynıyle vardır. Çünkü, Allah Teala'nın kemal ve celal sı
fatlarıyla, güzel isimleri ve fiilleriyle layık olduğu şekilde övülmesini içerdiği gibi 
peygamberlerinin her türlü kusur, eksiklik ve yalandan uzak olduğunu da vurgu
lamaktadır. Bu ise , peygamberlerin getirdiği ilkelerin her türlü batıldan uzak ol
duğu anlamına gelir. Allah Teala'nın, peygamberlerinin selametini kendi övgüsü 
ve noksanlıklardan uzak oluşu ile bir arada zikretmesindeki bu incelik son derece 
dikkate değer! Bu da, ayette zikredilen "selam"ın Saffat suresinde olduğu gibi 
Allah'ın sözü olduğunu gösterir. Bu durumda haber kipinden oluşan "selam olsun 
seçkin kıldığı kullarına! " cümleciğinin emir kipiyle kurulmuş olan "De ki " buyru
ğuna atfedilmesinin hoş olmayacağı ileri sürülemez. Çünkü bunun bir çok örne
ği vardır. Şu ayetler bu kabildendir: "(Muhammed:) Rabbim! (Onlar hakkında) 
adaletinle hükmünü ver. Bizim Rabbimiz Rahmandır, Sizin anlattıklarınıza karşı 

449 Saffat 37/180-181 



Sure: 27 • Nem i  Suresi ·:· 255 

yardımı umu/andır, dedi. "450 "De ki: Bağışla ve merhamet et Rabbim! Sen mer
hametlilerin en iyisisin"451 "Rabbim iz! Bizimle kavmimiz arasında adaletle h ük
met! Sen hükmeden/erin en hayırlısısın. "452 Bunun benzerleri pek çoktur. 

Bu konuda son söz olarak şu söylenebilir: Ayet-i kerime her iki görüşü de 
kapsar ve içine alır. Peygamber, Allah' ın kelamına aracılık eder. Onun vazifesi 
bundan ibarettir. Aracılık ettiği söz ise Allah'ın sözüdür. Kendisinin övgüye layık 
olduğunu, seçkin kullarının esenliğini belirten ve peygamberine bunu iletmesini 
emreden Allah'tır. Peygamber "Hamd olsun Allô.h 'a, selô.m olsun seçkin kı ldığı 
kullarına!" dediğinde Allah' ın kendisini övdüğü sıfatlarla Allah' ı  övmüş ve O'nun, 
kullarına esenlik lütfettiği şekilde onlara esenlik dilemiş olur. Böylece bu ayet, ön
celikle Allah' ın kullarına selamını ifade eden bir söz, sonra o sözü kullarına ileten 
peygamberden bir iletidir. Ayrıca kulların da Allah ve peygambere uyup itaat 
ederek dile getirdikleri bir sözdür. 

O halde biz de Rabbimizin emrettiği şekilde söyleyelim: "Hamd olsun Allô.h 'a, 
selam olsun seçkin kıldığı kullarına!"453 

"Selô.m olsun seçkin kıldığı kullarına!" cümlesinin, söylenmesi emredilen sö
zün içerisinde değerlendirilmesi mümkündür. Bu takdirde daha önce geçen haber 
kipiyle kurulmuş olan "Hamd olsun Allô.h 'a " cümlesine atfedilmiş olur. Böylece 
söylenmesi emredilen söz her iki cümleyi de kapsar. Buna göre tilavet esnasında 
her iki cümle de sona erdikten sonra vakfedilir. Zira her ikisi de söylenmesi emre
dilen sözü oluşturmakta ve mansup (nesne)  konumunda bulunmaktadır. 

"Selô.m olsun seçkin kıldığı kullarına!" cümlesi, "Hamd olsun Allah 'a"  cüm
lesinden bağımsız ve baştaki "De ki! " emrine de atfedilmiş olabilir. Bu durum
da i ' rab (grametik tahlil) bakımından mahalli yoktur. Bu görüş, tercihe daha 
şayandır. Buna göre seçkin kullarına selam eden bi-zatihl Allah Tea.Ia'dır. Bu, 
Kur'an'ın başka yerlerinde görülen Allah Tea.Ia'n ın peygamberlerine selam etme
siyle uyum arzeden bir görüştür. 

Birinci görüşe göre ise ; biz peygamberlere selam etmekle emredilmiş oluruz. 
Ancak bu durumda şöyle bir itiraz ileri sürülebilir: Haber kipiyle kurulmuş olan 
"Selam olsun seçkin kıldığı kullarına!" cümlesi, istek kipiyle kurulmuş olan "De 
ki: " fiiline nasıl aftfedilir? Haber kipinden oluşan cümlenin istek kipinden oluşan 
cümleye atfı uygun değildir. Mesela Jr ..,l,.j J c.?-IJ .�l:..) '-;--"'� J r·; "Kalk ve Zeyd 
gitti" "Çık ve Amr oturdu" demek düzgün bir kullanım değildir. 

450 Enbiya 21/1 1 2  Bu ve bundan sonraki ayetlerin ayetlerin her birinin ilk cümlesi emir ki
pinden, ikinci cümlesi ise haber kipinden oluşmaktadır ve ikinci cümleler ilk cümleye atıf 
(bağlama) harfiyle bağlanmışlardır. (Mütercimin notu) 

451 Mü'minün 23/118  
452 P\raf 7/89 
453 Bedfüu' l-fevfüd (11/170-1 72) 
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Bu itiraza şöyle cevap vermek mümkündür: İstek kipiyle kurulan cümle haber 
kipi anlamını verecek şekilde kurulmuş olabilir. Bu durumda haber kipiyle kuru
lan cümlenin istek kipiyle kurulmuş cümleye atfedilmesi mümkündür. Çünkü ara
larında bir ayrılık söz konusu değildir. Şu ayet-i kerime bunun örneğidir: "De ki: 
Bir bakın neler var göklerde ve yerde! Fakat o deliller, o uyarılar iman etmeyecek 
bir kavme fayda sağlamaz. "454 Bu ayet-i kerimedeki "Fakat o deliller, o uyarılar 
iman etmeyecek bir kavme fayda sağlamaz" cümlesi, söylenmesi emredilen "Bir 
bakın neler var göklerde ve yerde!" cümlesine atfedilmemiştir. Aksine istek kipiyle 
kurulmuş olan "De ki " ana cümlesine atıftır. Zaten haber kipiyle kurulmuş olan 
cümlelerin istek kipiyle kurulmuş cümlelere atfı çoktur. Şu ayetler buna birer ör
nektir: "(Muhammed:) Rabbim! (Onlar hakkında) adaletinle hükmünü ver. Bizim 
Rabbimiz Rahmandır, Sizin anlattıkların ıza karşı yardımı umu/andır, dedi. "455 "De 
ki: Bağışla ve merhamet et Rabbim! Sen merhametlilerin en iyisisin"456 

Bu görüşe göre maksat şudur: Allah Teala, en fazlletlilerini peygamberlerin 
oluşturduğu seçkin kullarına selam etmektedir. Nitekim Cenab-ı Hak onları seçkin 
kıldığını şu ayette de bildirmektedir: "Çünkü Biz onları temiz bir hasletle, halis 
ahiret yurdu düşüncesine ermiş has kullarımızdan kılmışızdır. Çünkü onlar, ger
çekten nezdimizde süzülüp seçilmiş en hayırlı kimselerdendir. "457 Allah' ın onları 
vahyine mazhar kılıp elçilik vazifesiyle görevlendirmesi ve çeşitli şereflere layık gör
mesi, onların üstünlük ve değerlerini göstermeye yeter. Allah, onların kimini dost 
edinmiş, kimiyle konuşmuş, kimini diğerlerine göre yüksek bir konuma çıkarmış ve 
kulların kendisine ulaşmasına onları yegane vasıta kılmıştır. Cennet' e ancak onlar 
girdikten sonra girilebilir. Allah Teala, şereflendirdiği her hangi birini sadece onlar 
vasıtasıyla şereflendirmektedir. Onlar, Allah'a en yakın, O'nun katında derecesi en 
yüksek, O'na en sevimli ve O'nun katında en değerli kimselerdir. Kısacası dünya 
ve ahiret iyiliği kullara sadece onlar vasıtasıyla ulaşmaktadır. Allah, onlar sayesinde 
tanınır, onlar sayesinde Allah'a kulluk ve itaat edilir. Yeryüzünde Allah sevgisi on
ların vesilesiyle oluşmaktadır. Onların makamca en üstün olanları, ülü'l-azm (azim 
sahibi) peygamberlerdir. Bunlar şu ayette zikredilmektedirler: "Dfni ayakta tutun ve 
onda ayrılığa düşmeyin, diye NCıh 'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, Ibrahim 'e, 
Musa 'ya ve İsa 'ya tavsiye ettiğim izi Allah size de din kı/dı "458 

Onlar, yaratıkların en üstünüdürler. En sonuncuları ve en üstünleri olan Hz. 
Peygamber'e (s .a.v) gelene kadar şefaat edecek olanlar da onlardır.459 

454 Yunus 10/101 
455 Enbiya 2 1/1 12 Bu ve bundan sonraki ayetlerin ayetlerin her birinin ilk cümlesi emir ki

pinden, ikinci cümlesi ise haber kipinden oluşmaktadır ve ikinci cümleler ilk cümleye atıf 
(bağlama) harfiyle bağlanm ışlardır. (Mütercimin notu) 

456 Mü'minun 23/1 1 8  
457 Sad 38/46-47 
458 Şura 42/13 
459 Tariku'l-Hicreteyn (326-327) 
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66. Halbuki, ahirete dair bilgileri, ardarda (kendilerine) ulaştırılmış
tır. Onlar ise ondan yana şüphe içindedirler. Bilakis onlar ona karşı 
kördürler. 

67. Kafirler dediler ki: "Biz ve babalarımız toprak olduktan sonra mı; 
gerçekten tekrar (kabirden) çıkartılır mıyız? 

68. "Anda/sun ki bundan önce b iz de atalarımız da bununla tehdit 
olunmuştuk. Bu, eskilerin masallarından başka bir şey değildir. " 

69. De ki: "Yeryüzünde gezip günahkarların sonunun nasıl olduğunu 
bir görün!" 

70. Oniara üzülme, kurdukları düzenlerden dolayı da sıkılma! 
71 . Derler ki: "Eğer doğru söylüyor iseniz bu tehdidiniz ne zaman 

(gerçekleşecek) ?"  
72. De ki: "O acele ettiğin izin bir bölümü, hemen ardın ızda bulunu

yordur, belki. " 
73. Şüphesiz Rabbin insanlara bir lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu 

şükretmez/er. 
74. Muhakkak Rabbin, göğüslerinin gizlediklerini de açığa vurdukla

rını da elbette bilir. 
75. Gökte ve yerde gizli olan herşey mutlaka apaçık bir kitaptadır. 
76. Gerçekten bu Kur'an, İsrailoğullarına hakkında anlaşmazlığa 

düştükleri şeylerin çoğunu anlatır. 
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77. Muhakkak o, m ü  minlere bir hidôyet ve bir rahmettir. 
78. Elbette Rabbin aralarında hükmünü verecektir ve O, Azfz (hük

m üne karşı konulamayan)dir, herşeyi bilendir. 
79. O halde sen Allah 'a tevekkül et. Çünkü sen şüphesiz apaçık hak 

üzeresin. 

Tefsiri : 

Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- hakka bağlı olduğu bildirildiği hal
de tevekkülün emredilmesi, dinin bütünüyle şu iki prensibe dayandığını gösterir. 
Bunlar; kulun sözünde , davranışında, inanç ve niyetlerinde hakka bağlı olması 
ve Allah' a  dayanıp O'na güvenmesidir. Din, bütünüyle bu iki esasa dayalıdır.460 

Allah Teala, Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- tevekkülü emretmiş, 
peşi sıra da tevekkülü gerektiren amili açıklamıştır. O da "Çünkü sen apaçık 
hakikat üzeresin" sözüdür. Kulun hakikate uyması, Allah'a dayanma hasletini 
edinmesini, O'nunla yetinmesini ve O'nun sarsılmaz kalesine sığınmasını gerekti
rir. Allah Teala, haktır. Hakkın velisi, yardımcısı ve destekçisidir. Hakka uyanlara 
yeter. O halde hakka uyan bir kimse sadece O'na tevekkül eder. Hakka uyduğu 
için hiçbir şeyin kaygısını çekmez.461 

� ı\ • � -:r-..r.� ı) j ı;ı ��iJı r--.hlı e__� ' ; '] j J _;Jı � � dı 
80. Çünkü sen, davetini ölülere de işittiremezsin, arkaların ı  dönüp 

gittikleri takdirde sağırlara da işittiremezsin. 

Tefsiri : 

Kafirlerin kalplerinin ölü gibi hissiz hale getirilmesi şu ayetlerde dile getiril
miştir: "Bil ki sen ölülere işittiremezsin"462 "Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine in
sanlar arasında yürüyeceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıondan 
hiç çıkamaycak durumdaki kimse gibi olur mu?"463 "Biz ona (peygambere) şiir 
öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Onun söyledikleri, ancak Allah 'tan gelmiş 
bir öğüt ve apaçık bir Kur'an' dır. Diri olanları uyarsın diye"464 "Sen kabirdeki/ere 
işittiremezsin. Sen sadece bir uyarıcısın"465 

Bu ayetlerde kafir, kabre konulan bir ölü olarak tanıtılmıştır. Çünkü diri olan 
kalp, hakkı bil ir, kabul eder, sever ve onu başka şeylere tercih eder. Kalp hissiz-

460 Medaricü' s-salikin (I l/127) 
461 Tariku'l-hicreteyn (339) 
462 Nemi 27/80 
463 En'am 6/122 
464 Yasin 36/69-70 
465 Fattr 35/22-23 
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leşirse hakkı batıldan ayırma ve hakkı isteyip batılı reddetme özelliğini kaybeder. 
Artık o, yemek ve içmekten tat almayan, bunlardan tat almadığı için üzüntü de 
duymayan bir ceset gibidir. 

Allah Teala, kitap ve vahyini kalbin canlılığını sağlayan bir ruh gibi sunmak
tadır. Kalp, vahiy rO.hu ile canlanır ve canlılığını artırır. Böylece o, bambaşka 
bir tazelik kazanır ve yaratılıştan getirdiği nO.ra vahyin nurunu da katarak iyice 
aydınlanır. 

Cenab-ı Hak vahyi ruh olarak isimlendirmektedir: "Dereceleri yükselten, 
Arş 'ın sahibi Allah, kavuşma günüyle korkutmak için kullarından dilediğine 
iradesiyle ruhu (vahyi) indirir"466 

81 . Körleri de sapıklık/arından (kurtarıp) doğru yola erdiremezsin. 
Sen ancak ayetlerim ize iman edip teslimiyette olanlara dinletirsin 

82. O söz aleyhlerine gerçekleşince, Biz onlara yerden bir Dabbe 
çıkartırız. Onlara: "insanlar ayetlerimize inanmıyorlardı " diye söyler. 

83. Ayetlerimizi yalanlayan her ümmetten bir topluluk haşredeceği
miz gün, onlar bir arada (toplanıncaya kadar) durdurulurlar. 

466 Mümin 40/15 Şifüu'l-Alil ( 104) 
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84. Nihayet geldiklerinde der ki: "Benim ayet/erimi -onları b ir bilgiye 
dayanarak kavramadığınız halde- yalanladınız ha! Yoksa ne yapıyordu
nuz?" 

85. Zulmetme/eri sebebi ile, söz (azab) aleyhlerine gerçekleşti. Artık 
konuşamazlar. 

86. Bizim geceyi o vakitte dinlensinler diye yarattığımızı, gündüzü de 
aydınlık kıldığımızı görmediler m i?  Muhakkak bunda inanan bir toplu
luk için ayetler (belgeler) vardır. 

87. Sur'a üjürüleceği günde, -Allah 'ın dilediği kimseler dışında- gök
lerde olanlar da yerde olanlar da dehşetle korkarlar. Hepsi de huzuruna 
küçülmüşler olarak geleceklerdir. 

88. Sen dağları görür ve onları yerinde duruyor sanırsın. Halbuki 
onlar bulutların gitmesi gibi giderler. Allah 'ın herşeyi sapasağlam yapan 
yaratmasına bak! Muhakkak O, yaptıklarınızdan haberdardır. 

89. Kim iyilikle gelirse ona, ondan hayırlısı vardır. Hem onlar, o gün
de dehşetli bir korkudan yana güvenlik içindedirler. 

90. Kim de kötülükle gelirse, yüzleri üzere ateşe dökülürler. (Onla
ra} : "İşlediğin izden başkası ile mi cezalandırılırsınız ki?" (denilir). 

91 . Ben ancak burayı saygıdeğer kılan ve herşey kendisinin olan bu 
belden in Rabbine ibadet etmekle emrolundum. Müslümanlardan ol
makla da emrolundum; 

Tefsiri : 

Cenab-ı Hak, Kabe'nin Rabbi olduğunu zikredince sadece oranın Rabbi ol
duğu anlaşılabilirdi .  Böyle bir vehmi gidermek için her şeyin kendisine füt oldu
ğunu belirtti.467 

92. Kur'ôn'ı okumakla da. Kim hidayet bulursa ancak kendi lehine 
hidayet bulur. Kim de sapıklığa düşerse de ki: "Ben, ancak uyarıcılar
danım . " 

93. Ve de ki: "Hamd olsun Allah 'a. O, size ayetlerini gösterecek, siz 
de onları tanıyacaksın ız. Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir. " 

467 İ ' lamü'l-Muvakkıin (IV/205) 
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Rahman ve Rahim Al/ah 'ın adı ile 
1 .  Ta, Sfn, Mfm. 
2. Bunlar açıklayıcı Kitabın ayetleridir. 
3. İman eden bir topluluk için Biz sana Musa ve Firavun' un haberin

den bazısını hak ile okuyacağız. 
4. Şüphe yok ki Firavun arzda (Mısır' da) üstünlük sağlamaya kalkıştı 

ve ora ahalisini bölük bölük ayırıp, onlardan bir kesimi zayıf düşürmek 
istiyor, (bu yüzden) oğullarını boğaz/atıp kadın larını hayatta alıkoyuyor
du. Gerçekten o bozgunculardan idi. 

5. Biz ise o arzda mustazaflara lütuf etmek, onları önderler yapmak 
ve onları varisler kılmak istiyorduk. 

6. Ve onlara arzda güç ve imkan (iktidar) verelim; Firavun'a, Haman'a 
ve ordularına da onlardan korka geldiklerini gösterelim (istiyorduk). 

7. Musô 'nın anasına: "Onu emzir. Onun adına bir tehlikeden korkar
san onu hemen denize bırak. (Onun için) korkma ve üzülme. Şüphesiz 
Biz onu sana döndürecek ve onu peygamberlerden kılacağız"  diye vah
yettik. 
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Tefsiri : 

Bu ayet-i kerime, iki emir, iki yasak, iki haber ve iki vaat ihtiva etmekte
dir. Kur'an'da bunun örnekleri çoktur. Zaten Kur'an-ı Kerlm' in hepsi çeşitli an
lamlar içeren güzel ve nadir468 kelimelerle doludur. Burada bunları sıralamanın 
imkanı yoktur. Daha önce de geçtiği üzere Arap şiirinde de buna çokça yer 
verilmektedir.469 
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8. Sonra Firavun hanedanı onu aldılar. Çünkü sonunda onlara bir 
düşman, bir tasa olacaktı. Muhakkak Firavun, Haman ve orduları suçlu 
kimselerdi. 

Tefsiri : 

Bu ayette Firavun' un Hz. MOsa'yı nehirde bulmasının Allah Teala tarafından 
takdir ediliş sebebi anlatılmaktadır. 

Firavun ve ashabının Hz. Musa'yı (a.s) bulması şüphesiz Allah'ın kaza ve 
takdiri ile meydana gelmiştir. Allah Teala, bu işi onlara düşmanlık ve üzüntü 
sebebi olması için takdir etmiştir. 

Allah Tea.Ja, kendi takdirini değil de onların işini dile getirmiştir. Çünkü bu, 
Hz. Musa'nın (a .s)  onlara üzüntü ve nedamet olmasını daha etkili ifade etmek
tedir. Zira helakinin sebebini bizatihi seçen kimsenin üzüntüsü, helakini hazırla
mada hiçbir dahli olmayan kimsenin üzüntüsünden daha fazla olur. Allah Teala 
Firavun, onun avenesi ve halkına kudret, ilim ve hikmetinin yüceliğini göstermek 
istemiştir. Firavun'un, uğruna bebekleri katlettiği kimse, işte kendi irade ve se
çimiyle evine ve koynuna alarak besleyip büyüttüğü bu çocuktur. Bu hususta 
onların yaptıklarını dile getirmesi kaza ve kaderi zikretmesinden daha etkili ve 
daha şaşırtıcıdır.470 

468 Alıntının yapıldığı kitaptan anlaşıldığı göre, İbn Kayyim (rh) burada "nadir" kelimesini, "çe
şitli manalar içeren" anlamında bir terim olarak kullanmaktadır. Bu durum dikkate alınarak 
bu cümlenin tercümesi biraz genişletilerek yapılmıştır. (Mütercimin notu) 

469 el-Fevfüdü'l-Muşevvik ( 1 78) 
470 Şifaü'l-alil ( 191 )  
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9. Firavun'un hanımı dedi ki: "Benim için de senin için de bir göz
bebeği (olsun) . Onu öldürmeyin. Belki bize faydalı olur yahut onu evlat 
ediniriz. " Onlarsa farkında değillerdi. 

1 0. Musô 'nın annesi kalbi bomboş sabahı etti. Şayet inananlardan 
olsun diye kalbini pekiştirmeseydik, az kalsın onu açıklayıverecekti. 
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1 1 .  Anası (Musa 'nın) kızkardeşine: "Git, onu izle" dedi. Onlar farkın
da olmaksızın onu uzaktan gözetledi. 

12. Önceden Biz onun süt analarının memesini almamasını sağla
mıştık. Bunun üzerine (kızkardeşi) dedi ki: "Sizin için ona bakacak hem 
de ona iyilikte bulunacak bir aile göstereyim mi?"  

13. Biz onu böylece anasına geri çevirdik k i  (onunla) gözü aydın 
olup üzülmesin ve gerçekten Allah 'ın va 'dinin hak olduğunu da bilsin 
diye. Fakat onların çoğu bilmezler. 

1 4. Kıvamına erip olgunlaşınca Biz ona h ükm ve ilim verdik. Biz iyi 
davrananları işte böyle mükafatlandırırız. 

1 5. Şehre, ahalisinin haberi olmadığı bir vakitte girdi. Orada birbiri 
ile döğüşen iki adam buldu. Şu kendi taraftarlarından, öbürü düşmanın
dan. Taraftarlarından olan, düşmanından olana karşı kendisinden yar
dım istedi. Musa ona bir yumruk vurmakla ölümüne sebeb olunca: "Bu, 
şeytanın işindendir. Şüphesiz ki o, apaçık saptırıcı bir düşmandır" dedi. 

1 6. "Rabbim, gerçekten ben nefsime zulmettim. Onun için bana mağ
firet eyle" dedi. O da ona mağfiret etti. Çünkü O Gafurdur, Rahimdir. 

1 7. Dedi ki: "Rabbim bana verdiğin nimet hakkı için artık günahkarlara 
arka çıkmam. " 

18. Nihayet şehirde korku ile gözetleyerek sabahı etti. Baktı ki dün 
kendisinden yardım isteyen yine ona feryad edi(p yardım isti)yordu. 
Musa ona: "Gerçekten sen apaçık azgın bir kimsesin" dedi. 

1 9. (Musa) ikisinin de düşmanı olanı yakalamak isteyince dedi ki: 
"Ey Musa; dün bir kişiyi öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyor
sun? Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmak istersin. Fakat ıslah edici
lerden olmak istemezsin. " 

20. Derken şehrin uzak tarafından bir adam seğirterek geldi. Dedi ki: 
"Ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için hakkında danışıyorlar. Çık, 
git. Muhakkak ben sana öğüt verenlerdenim. " 

21 . Bunun üzerine korku ile etrafı gözeterek o şehirden çıkıp: "Rab
bim, beni zalimler topluluğundan kurtar" dedi. 

22. Medyen'e doğru yönelince: "Umarım Rabbim beni doğru yola 
iletir" dedi. 

23. Medyen suyuna varınca üst tarafında (davarlarını) sulayan bir 
gurup insan buldu. Onların gerisinde ise karışmasın diye (koyunların ı) 
kollayan iki hanım buldu. "Haliniz nedir? " dedi. "Çobanlar gidinceye 
kadar biz su/amayız. Babamız ise çok yaşlı bir ihtiyardır" dediler. 

24. Nihayet onların yerine davarlarını suladıktan sonra bir gölgeye 
varıp: "Rabbim, doğrusu bana indireceğin hayıra muhtacım " dedi. 
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25. Sonra onlardan birisi, utana utana yürüyerek ona gelip: "Bize 
(koyunlarımızı) suladığının ücretin i  sana vermek üzere babam seni 
çağırıyor" dedi. Onun yan ına gelip kıssayı ona anlatınca: "Korkma, o 
zalimler topluluğundan kurtuldun" dedi. 

26. İkisinden biri dedi ki: "Babacığım, onu ücretle tut. Çünkü senin 
ücretle tuttuklarının en iyisi, kudretli ve emin bir kişidir. " 

27. Dedi ki: "Sekiz yıl bana h izmet etmen üzere bu iki kızımdan 
birini sana nikah edeyim istiyorum. Eğer ona tamamlarsan o senin bir 
lütfun olur. Bununla beraber sana zorluk çektirmek de istemem. İnşaal
lah beni iyilerden bulacaksın. " 

28. Dedi ki: "Bu, seninle benim aramdadır. !ki vadeden hangisini 
bitirirsem aleyhime bir düşmanlık olmasın .  Allah da bu söylediğimize 
vekil (şahid)dir. " 

29. Musa süreyi tamamlayıp ailesi ile yola çıkınca Tur'un yan ta
rafından bir ateş gördü; ailesine: "Siz (burada) durun. Çünkü ben bir 
ateş gördüm. Belki ateşten size bir haber veya ısınmanız için ateşten bir 
parça getiririm " dedi. 

30. Oraya varınca o mübarek yerdeki vadinin sağ kıyısından, o ağaç
tan ona şöyle seslenildi: "Ey Musa, muhakkak Ben, ôlemlerin Rabbi 
olan Allah 'ım; 

31 . "Ve asanı da yere bırak! " Onu ufak yılan gibi hareket ediyor gö
rünce arkasına bakmaksızın dönüp kaçtı. "Ey Musa geri gel ve korkma! 
Çünkü sen güven altında olanlardansın. 

32. "Elini yakana sok. Hastalıksız, bembeyaz çıkar. Ve ürkmeden do
layı (elini) koltuğunun altına koy! İşte bunlar Firavun'a ve ileri gelenleri
ne Rabbin tarafından iki burhan (delil ve m ucize)dır. Çünkü onlar fasık 
bir kavimdir/er. " 

33. Dedi ki: "Rabbim, ben onlardan bir kişi öldürmüştüm de beni 
öldürmelerinden korkarım. 

34. "Kardeşim Harun'un ise, onun dili benden fasihtir. Onu bana 
yardımcı olarak gönder ki beni tasdik etsin . Çünkü ben, ben i yalanla
ma/arından korkuyorum. "  

35. Buyurdu ki: "Gücünü kardeşinle pekiştireceğiz ve size öyle bir 
güç vereceğiz ki; ayetlerimiz sayesinde size ulaşamayacaklar. Siz ve size 
uyanlar galip/ersin iz. " 

36. Musa onlara apaçık ayet (mucize) lerimizle gelince dediler ki: 
"Bu, ancak düzmece bir büyüdür. Biz önceki atalarımız arasında da 
böylesini işitmemişiz. " 
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37. Musa dedi ki: "Rabbim, kimin nezdinden h idayet getirdiğini ve 
yurdun (güzel) akıbetinin de kimin olacağını  bilir. Doğrusu zulmedenler 
kurtulamazlar. " 

38. Firavun dedi ki: "Ey ileri gelenler, sizin benden başka ilahınız 
olduğunu bilmiyorum. Artık ey Haman, benim için çamura ateş yak, 
(tuğla yap) . Bana yüksek bir kule yap. Olur ki MCısa 'nın ilahının yanına 
çıkarım. Hem ben onu kesinlikle yalancılardan sanıyorum. " 

39. O da orduları da o arzda haksız yere büyüklendi/er ve Bize dön
dürülmeyecek/erini sandılar. 

40. Bunun üzerine onu ve ordularını yakalayıp denize attık. Zalimlerin 
akibetlerin in nasıl olduğuna bir bak! 

41 . Biz onları, ateşe çağıran önderler kıldık. Kıyamet gününde ise 
onlara yardım olunmaz. 

Tefsiri : 

Firavun ve çevresinin Cehennem' e çağıran liderler kılınması, kaderle ilgili 
bir husus olup "takdir ve hükmetme" manasındadır. 

Kulun Cehennem'e çağırıcı hale getirilişinin belirtilmesi, zina ve hırsızlık edi
ci, cinayet işleyici hale getirilişinin belirtilmesinden daha etkilidir. 

Bu, son derece özlü bir ifade olup Allah' ın kulu bu işe zorladığı ve mecbur bı
raktığı manasına gelir. Halbuki Allah Teala hakkında böyle bir anlam düşünmek 
imkansızdır. Onun noksanlıktan uzak olan kemali bundan münezzehtir. Çünkü, 
-daha önce de geçtiği üzere- O'nun kemal sıfatları buna manidir. O halde 
bununla kastedilen, Allah' ın, kula bunu yapma gücü ve imkanını vermesidir. 
Yoksa Allah onu bu işe zorlamamış ve mecbur bırakmamıştır. Gerçek bundan 
ibarettir.471 

42. Bu dünyada da arkalarına bir lanet taktık. Kıyamet gününde de 
onlar çirkinleştirilmiş kimselerden olacaklardır. 

471 Şifaü'l-Alll ( 136) 
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43. Anda/sun önceki nesilleri helôk ettikten sonra, Musô'ya Kitabı 
insanlara (yollarını aydınlatacak) basiretler, h idôyet ve rahmet olmak 
üzere verdik. Olur ki öğüt alırlar. 

44. Biz MQsô'ya o buyruğu vahyettiğimizde sen batı tarafında değil
din. Sen hazır bulunanlardan da değildin .  

Tefsiri : 

Sanki şöyle buyurulmaktadır: Sen Musa'nın başına gelenlere şahit olmuş de
ğilsin. Ancak olanları biz sana vahyediyoruz. Bu vahyin sebebi şudur: Biz senin 
zamanına kadar birçok nesil yarattık ve Musa'dan sonra uzun bir zaman geçti, 
dolayısıyla olanlar unutuldu. Bunun üzerine sana bunları vahiyle bildirdik. 

Kısacası burada sebep gizlenmiştir. Bununla birlikte daha sonra gelen ayette 
bu sebebin ne olduğu açıklanmaktadır.472 

45. Fakat Biz çeşitli nesiller yarattık da onların ömürleri (ve aradan 
geçen süre) uzadıkça uzadı. Ve sen Medyen/i/er arasında kalan değildin 
ki, ôyet/erimizi onlara okuyasın. Fakat (seni peygamber olarak) gönde
renler gerçekten Bizleriz. 

46. Biz seslendiğimizde sen Tur tarafında değildin. Fakat senden 
önce kendi/erine h içbir korkutucu (peygamber) gelmemiş bir kavmi 
korkutasın diye Rabbinden bir rahmet olmak üzere (gönderildin). Umu
lur ki öğüt alırlar. 

47. Eğer ellerinin önden gönderdik/eri sebebi ile kendilerine bir mu
sibet gelip çattığında: "Rabbimiz, sen bize bir peygamber göndermeli 
değil miydin? O taktirde biz de senin ôyetlerine uyar ve mü 'minlerden 
olurduk" demeyecek olsalardı (Biz on lara peygamber göndermezdik) . 

472 Derlemede, sebebin daha sonraki ayette açıklandığı ifadesi yer almamaktadır. Halbuki alın
tı yapılan kitapta bu ifade mevcuttur. Meselenin anlaşılması için tercümeye bu ifade ilave 
edilmiştir. (Mütercimin notu) Bk. el-Fevfüdü'l-Muşewik (73) 
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Tefsiri : 

Allah Teala, başlarına gelen felaketin sebebinin kendi yaptıkları işler oldu
ğunu, insanların "Bize bir peygamber göndersen de ayetlerine tabi olsaydık ya!" 
şeklinde mazeret ileri sürmemesi için peygamber gönderdiğini bildirmektedir. 

Bu ayet-i kerime farklı kimseler tarafından ileri sürülen şu iki görüşü de çü
rütmektedir: 

1. Peygamber gönderilmeden önce işlenen çirkin davranışlar özü itibariyle 
kötü değildir. Aksine peygamberlikten sonra yasaklanmasıyla kötü kabul edil
miştir. 

2. Çirkin olan davranışlar peygamber gönderilmeden önce de çirkindir ve 
onları işleyenler aklen cezayı hak etmektedirler. 

Ayet-i kerime iki görüşün de temelsizliğini içerir ve bizim de kabul edip des
teklediğimiz mfitedil bir görüşü gösterir. Buna göre dinin yasakladığı davranışlar 
özü itibariyle çirkindir. Fakat o davranışları yapanlar, ancak vahiyle yasaklandık
tan sonra azabı hak ederler. Dolayısıyla davranışların iyi ve kötü oluşu ile ceza 
ve mükafat gerektirmesi arasında bir irtibat yoktur. Deliller, ceza ve mükafatın 
ancak peygamberlikle irtibatlandırılıp onunla başlatılabileceğini göstermektedir. 
Dolayısıyla davranışların iyi veya kötü oluşu her bakımdan peygamberlikle irti
batlandırılamaz. Sadece ceza ve mükafata sebep olması bakımından irtibatlan
dırılabilir. Bu ikisi arasında büyük bir fark vardır.473 

Bu ayet, insanların başlarına gelen felaketlerin sebebinin kendi yaptıkla
rı davranışlar olduğunu göstermektedir. Eğer bu davranışlar kötü olmasaydı 
böyle bir netice vermezdi .  Ancak şartları oluşmayan bir musibet gerçekleşmez. 
Musibetin şartı ise, insanları uyaracak bir peygamberin gönderilmesidir. Pey
gamberin gelmesiyle birlikte sebep ve şart oluşur. Böylece insanlar yaptıkları 
kötülüklerin cezasına uğrarlar, dünya ve ahirette cezalandırılırlar. 474 

473 Miftahu Dari's-Seaçle (449) 
474 Medaricü's-Salikln (1/232-233) 
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48. Ama onlara nezdimizden hakk gelince dediler ki: "Musa 'ya veri
lenler gibi  ona da verilmeli, değil m iydi? "  Acaba onlar önceden Musa'ya 
verilenleri inkar etmemişler miydi? "İki sih ir birbirlerine yardım etti " de
diler. Ve yine dediler ki: "Biz onların hepsini inkar edenleriz. " 

49. De ki: "Eğer siz doğru söyleyenler iseniz, o halde Allah katından 
ikisinden daha doğru yol gösterici bir kitap getirin ki ben de ona uya-
yım. " 

50. Eğer sana cevap vermezlerse bil ki onlar ancak hevôlarına uymak
tadırlar. Allah 'dan bir hidayet olmaksızın hevôsına uyandan daha sapık 
kim olabilir ki? Muhakkak Allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez. 

Tefsiri : 

Allah Teala, bu ayette insanların peygambere tabi olanlar ve kendi arzu ve 
heveslerini izleyenler olmak üzere ikiye ayrıldığını belirtmiştir. Peygamberin bir 
sünnetini gördüğü halde ona uymayıp tersini yapan kimseler arzu ve heveslerin i  
izlemiş olurlar. Bunlar, sayılamayacak kadar çoktur. 

Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- vefatından sonra insanların yapma
sı gereken davranışlar, O'nun vefatından önce yapmaları gereken davranışlarla 
aynıdır: O'nun buyruğunu işiten kimsenin O'na uyması gerekir. Eğer buyruk, 
kendisine kapalı gelmişse bilen birine sormalıdır. 

Eğer Hz . Peygamber' in bir sözünü duymuşsa onu uygulaması gerekir. Eğer 
duyduğu söz kendisine kapalı gelirse başkasından duymuş olması onu uygula
masını mümkün kılar. Böylece o sözü uygulamak caiz hale gelir, ama - özellikle 
de tereddüte yer olmayan hadisler mevcutken - vacip olmaz. Başarı sadece 
Allah' tandır. 4 75 

Allah Teala, bu ayet-i kerimede iki şık zikretti . Bunların bir üçüncüsü yoktur. 
Zikrettiği şıklar; Allah 'a ,  peygamberine ve peygamberin getirdiği prensiplere uy
mak ya da arzu ve heveslere kapılmaktır. Peygamberin yapmamış olduğu her şey 
arzu ve heveslerin içine girer.476 

Arzu ve heveslerini izleyen kimseleri Allah Tea!a'nın doğruya ulaştırmayaca
ğı bu ayet-i kerimeden anlaşılmaktadır. 

Allah Teala, iki şeyin izlenebileceğini belirtmiş, üçüncü bir şık zikretmemiştir. 
Bunlar da peygamberin getirdiği prensipler ile arzu ve heveslerden ibarettir. Bu 
iki şıktan birini izleyenin diğerini izlemesi mümkün değildir. 

Şeytan, insana nereden müdahale edeceğini araştırır, arzu ve heveslerinden 
başka bir yol bulamaz. Bu sebeple arzu ve heveslerine karşı koyan kimse şeytanı 
yanından uzaklaştırmış olur. 

4 75 Es-Savfüku'l-Mürsele (IV/1526-1527) 
476 İ' lamü'l-Muvakkıln (1181 )  
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Arzu ve heveslere muhalefet, sadece Allah 'a  ve O'nun vereceği mükafata 
rağbet ederek ve O'nun azabından korkarak mümkün olur. 

Arzu ve heveslere karşı koymakta hastalıktan yeni kurtulmuş bir kimsenin 
hissettiği tadı vardır. 

Arzu ve heveslere kapılmak, büyük bir hastalık; buna karşı koymak ise bü
yük bir şifüdır.477 

51 .  Anda/sun ki Biz, belki öğüt alırlar diye sözü onlara birbiri ardınca 
ulaştırdık. 

52. Ondan önce kendilerine kitab verdiğimiz kimseler ona inanıyor
lar. 

53. Onlara okunduğunda da dediler ki: "Biz ona iman ettik. Çünkü 
o Rabbimiz tarafından (indirilmiş) haktır. Muhakkak biz ondan önce de 
Müslümanlardan idik. " 

54. İşte bunlara sabrettikleri için ecirleri iki kere verilir. Hem onlar, 
kötülüğü iyilikle savarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan infôk ederler. 

55. Boş söz işittiklerinde de ondan yüz çevirirler ve derler ki: "Bizim 
amellerimiz bizim, sizin amelleriniz sizin olsun. Se/ôm olsun sizlere. Bi
zim cahillerle işimiz yok! " 

Tefsiri: 

Bu ayet-i kerime,  Hz . Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ile görüşmek üzere 
Mekke'ye gelip de iman eden ehl-i kitaptan bir grubu anlatmaktadır. Müşrikler 
onları kınayarak şöyle demişlerdir: Ne kötü elçilik yaptınız! Kavminiz sizi pey
gamber olduğunu iddia eden bu adam hakkında bilgi toplamanız için gönderdi. 
Siz ise dininizi terk etip ona tabi oldunuz ve atalarınızın dininden döndünüz . 

Allah Teala, onların, müşriklerden yüz çevirip onları kibar bir şekilde kendi 
hallerine bırakarak şöyle dediklerini bildirmektedir: "Bizim işlerimiz bize, sizin 

477 Ravzatu'l-Muhibbln (367) 
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işleriniz size. Size selam olsun. Biz kendini bilmezleri (arkadaş edinmek) iste
meyiz, derler. "478 

Bu ayet-i kerimede rj.:. "selam" kelimesi, kesin olarak merfüdur (öznedir) . 
Çünkü olmuş bir hadisenin aktarımıdır. Furkan suresinde buna benzer şekilde ge
çen ayette479 ise mansuptur (nesnedir) . Çünkü kendini bilmez biriyle karşılaştığın
da müminin vermesi gereken en uygun ve en mükemmel cevabı öğretmektedir. 

En küçüğünü öğrenmek bile uzun çabaları gerektirecek bu incelikler ne ka
dar güzeldir. Bahşettiği lütuf ve nimetlerden dolayı övgüye layık olan sadece 
Allah'tır. 

(J:ı._�-11) "Lo.li" �j "�" \/j "':JjJ" j� w �4lı �j (.r �ı_;.Jı .j-J 
"Bu Hüda'nın bize bahşettiği nimetlerdir 
'Bu niçin yok? ' ,  'Şu da olsaydı" demek doğru değil ! " 480 

478 Bu olayla ilgili bk. İbn Hişam, Slre ( 1/418) 
4 79 Bk. Furkan 25/63 
480 Bedfüu' l-fevfüd (11/159-160) 
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56. Muhakkak ki sen sevdiğini hidayete erdiremezsin . Fakat Allah 
dilediğine h idayet verir. Ve O hidayet bulanları daha iyi bilir. 

57. Dediler ki: "Sen inle birlikte h idayete uyarsak, hemen yerimizden 
çıkarılırız . " Biz, onları tarafımızdan bir rızık olmak üzere herşeyin mah
sullerinin toplandığı güven dolu bir haremde yerleştirmedik mi? Fakat 
onların çoğu bilmezler. 

58. Biz geçimlerinde şımarmış nice ülkeleri(n halkını) helak ettik. İşte 
onlardan sonra -çok kısa bir müddet dışında- kimsenin oturmadığı mes
kenleri! Varis olanlar Biz olduk, Biz! 

59. Rabbin ana şehirlerine onlara ayetlerim izi okuyan bir peygamber 
göndermedikçe ülkeleri helôk edici değildir ve Biz, ahalisi zalimler( den) 
olmadıkça ülkeleri helak edenler değiliz. 

60. Size verilen herşey dünya hayatının bir geçimliği ve bir süsüdür. 
Allah 'ın yanında olan ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Hala düşünmez mi
siniz? 

61 . Acaba, kendisine güzel bir vaadde bulunduğumuz -ki, o elbette 
onunla karşılaşacaktır- b ir kimse, dünya hayatında kendisine geçimlik 
verdiğim iz, bundan sonra da Kıyamet gününde huzura getirilecek olan 
kimse gibi midir? 

62. Onlara sesleneceği o günde şöyle diyecektir: "iddia ettiğiniz or
taklarım hani nerede? "  

63. Aleyhlerine söz hak olanlar diyecekler ki: "Rabbimiz, işte azdırdığı
mız kimseler bunlardır. Biz azdığımız gibi onları da azdırdık. Biz sana on
lardan, uzak olduğumuzu bildiriyoruz. Onlar bize ibadet etmiyorlardı. " 

64. Ve onlara: "Ortaklarınızı çağırın" denilecek. Bunun üzerine on
ları çağırırlar da, kendilerine cevap vermezler. Üstelik azabı da görürler. 
Keşke hidayet bulmuş olsalardı. . .  

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerimede Allah Teala müşrikleri kınıyor. Kıyamet gününde, Allah' ın 
ortağı olduğuna inandıkları putların çağrılarına uymadıklarını göstererek onları 
rezil ediyor. Yoksa bu ayetteki "Ortaklarınızı çağırın! " emriyle maksat, "Onlara 
tapının, kulluk edin ! "  anlamı kastedilmemiştir. Aksine burada, şu ayettekine ben
zer bir üslup kullanılmıştır: "Yine o günü (düşünün ki, Allah, kafirlere) : Benim 
ortaklarım oldukların ı  ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın, buyurur. Çağırmışlardır 
onları; fakat kendilerine cevap vermemişlerdir. "481 

481 Kehf 18.52 
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"Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer. "482 ayetine gelince, burad'i zikredilen "seç
me" ile kelam alimlerinin belirttiği, Allah' ın istediğini yapmaya kadir olması anla
mında bir irade kastedilmemiştir. Şüphesiz Allah Teala, dilediğini yapmaya güç 
yetireceği bir iradeye sahiptir. Ancak buradaki "seçme" ile kastedilen bu değildir. 

Bununla birlikte kelamcıların zikrettiği irade, "Rabbin, dilediğini yaratır" 
ifadesinde yer almaktadır. Çünkü Allah, sadece seçip irade ederek yaratır. Zaten 
"dileme" ile "seçme, irade etme" aynı şeydir. 

Buradaki "seçme" kelimesi ile kastedilen ise, "arındırma, saflaştırma" anla
mındaki seçmedir. Bu ise yaratmadan sonra gerçekleşir. Kelamcıların kastettiği 
genel seçme ise yaratmadan önce olur. O daha genel ve daha öncedir. Bu ise 
daha özel ve daha sonradır. Bu, yaratılanlar içerisinden yapılan seçimdir. Diğeri 
ise yaratılacak olanların seçimidir. 

isabetli olan görüşe göre tilavet esnasında .)� "seçer" kelimesinde durmak 
gerekir. Daha sonra gelen ��;.;.;Jı � .JL5 LA, "Onların seçim hakkı yoktur" anlamın
da bir cümledir. Böylece, söz konusu kimselerin hiçbir seçim hakları olmadığı, 
seçimin sadece Allah'a  füt olduğu belirtilmiş olmaktadır. O, yegane yaratıcı ol
duğu gibi yegane seçicidir de! Onun dışında hiç kimse yaratma özelliğine sahip 
olmadığı gibi seçme özelliğine de sahip değildir! Allah Teala, neyi seçeceğini, 
neden hoşnut olduğunu, neyin seçmeye elverişli ,  neyin elverişli olmadığını en iyi 
bilendir. O'nun dışında hiç kimse, seçme hususunda asla ona ortak olmaz. 

Ayetin manasının yukarıda verdiğimiz gibi olması için, okurken .)� "seçer" 
kelimesinde durmak doğru ise de, meseleyi fazlaca irdelememiş ve araştırmamış 
olan bazı kimseler, ayetin �_r..;jı r-iJ l.Jl5 LA kısmındaki L. kelimesinin ism-i mevsCıl 
( ilgi zamiri) olduğunu ve cümle içerisinde ise daha önce geçen .;� "seçer" fi
ilinin mef'Cılün bihi (nesnesi) olduğunu ileri sürmüşlerdir. Jt:� "seçer" fiilinde 
durmadan bir sonraki cümleye geçilmesi gereken bu okuyuşa göre anlam şöyle 
olur: Rabbin dilediğini yaratır ve seçim hakkı olan kimseleri seçer. 

Halbuki ayete böyle bir anlam vermek birkaç açıdan temelsizdir: 

, .1 .  Bu görüşe göre ism-i mevsul olan L. yı açıklayan daha sonraki � l.!l5 
ö.r.>JI sıla cümlesinde ism-i mevsCılü gösteren bir  zamir bulunmamaktadır. Çünkü 
c;_r..;j ı kelimesi, l.Jl5 fiilinin ismi (öznesi) ve � de haberidir (yüklemidir) .  Buna 
göre anlam "Allah ,  seçim kendilerine füt olan işi seçer" gibi anlamsız bir şey olur. 
Dolayısıyla böyle bir anlam kastedilmiş olamaz. 

Bu görüşü desteklemek için şöyle bir savunma yapılabilir: İsm-i mevsCılü gös
teren sıla cümlesindeki zamir düşürülmüş olabilir. Buna göre cümlenin aslı şöyle
dir: "':-İ •r.>JI � l.!l5 lŞlll .;t:;;..1 "Allah, onların da seçme hakkı bulunan şeyi seçer" 

482 Kasas 28/68 
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Bu savunmaya şöyle karşılık verilir: Başka bir açıdan bakıldığında yapılan 
bu takdir temelsizdir. Çünkü böyle cümlelerde, sıla cümlesindeki ism-i mevsCılü 
gösteren zamirin düşmesi uygun görülmemektedir. Sıla cümlesindeki bu zamir, 
- anlam birliği bulunmak kaydıyla - ism-i mevsCılden önce de yer alan bir 
cer edatından sonra bulunursa düşürülebilir. Şu ayet ve benzerleri, bunun bir 
örneğini oluşturur: .:Jy,y.!..; � � �J � 0)5t � J.5'� "Sizin yediğin izden yer, 
sizin içtiğin izden içer. "483 Bu itibarla, yukarıdaki savunmayı geliştirenlerin ileri 
sürdüğü gibi ism-i mevsCılü gösterir zamiri düşürerek ı_Si.li -.:: .. ).; . ..:... h·" ı_Si.li ı.S'�� 
� ..ı şeklinde cümleler kurulamaz.484 

- .. • 

2 .  Eğer bu kimselerin ileri sürdüğü mana kastedilse ;; _r.>Jı kelimesi mansup 
(üstün) olur, böylece sıla cümlesindeki l.Jl5 fiilinin ismi de ism-i mevsCılü göste
ren içindeki gizli zamir olurdu . Bu durumda ayet "Allah, onlar için seçim olan 
şeyi seçer, takdir ettiği şeyi takdir eder. " anlamına gelirdi. Bu takdirde uygun bir 
mana oluşmakla birlikte hiçbir kıraat imamı ayeti bu şekilde okumamıştır. 

3. Allah Teala, kafirlerin seçme hakkındaki tekliflerini ve seçme hakkına sahip 
olma isteklerini aktarmış, sonra da böyle bir hakları olmadığını belirtmiş, seçme 
yetkisinin sadece kendisine füt olduğunu bildirmiştir. Nitekim başka bir ayette 
Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: "Ve dediler ki: Bu Kur'an iki şehirden biri 
büyük adama indirilse olmaz mıydı? rabbinin rahmetin i  onlar mı paylaştırıyorlar? 
Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine 
iş gördürme/eri için kimini ötekine derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti 
onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. "48s 

Allah Teala, onların seçme hakkına sahip olmak isteyişlerini yadırgamış ve 
böyle bir yetkilerinin olmadığını; aksine bu yetkinin,  rızıklarını ve yaşayacakları 
müddeti de içine alan geçimlerini takdir ve tayin eden Allah'a füt olduğunu bil
dirmiştir. Keza, ihsan ettiği kimseler arasında, layık olanı olmayandan ayırarak 
ilim ve hikmeti gereği ihsanını pay eden de O' dur. Bir kısmını diğerine dereceler
le üstün kılan, aralarında rızıklarını ve üstünlük derecelerini tayin eden de yine 
O' dur. Bütün bunları paylaştıran sadece O' dur, başkası değil !  

483 Mü'minun 23/33 Bu ayette yer alan her iki L. da, ism-i mevsuldür. Birincisini gösteren za
mir .;, ifadesinde yer almaktadır. İkincisi de aynı şekilde ...... ifadesinde yer almakta idi. Bu 
zamir kendinden önceki '-" edatı ile birlikte düşürüldü. Çünkü bu zamirin gösterdiği ism-i 
mevsulden önce de '-" edatı bulunmakta idi. İsm-i mevsulü gösteren zamiri düşürmenin 
Arapça bakımından uygun görüldüğü diğer yerler ise; zamirin mef'ulün bih olarak yer al
ması, geçişli fiilden türetilmiş ism-i failin (etken ortaç) muzafun ileyhi olması ve ..sl ism-i 
mevsulünü açıklayan sıla cümlesinin başında bulunmasıdır. (Mütercimin notu) 

. 

484 � ...;...$., ..ş.ill �'J "-! .; .J/ LŞ.ili <./·� demek gerekir. Çünkü, ism-i mevsulü gösterir zamirin 
düşmesinin mümkün olduğu yerler hakkında bir önceki dipnotta zikrettiğimiz şartlar burada 
gerçekleşmemiştir. Bu cümlelerin anlamlan: Kendisine uğradığım kimse bana geldi. Kendi
sine rağbet ettiğim adamı gördüm. (Mütercimin notu) 

485 Zuhruf 43/31 -32 
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işte burada da, bu ayet-i kerimede olduğu gibi, yaratma ve seçme yetkisine 
sadece Allah Teala'nın sahip olduğu, seçeceği şeyleri de pek iyi bildiği belirtilmiş
tir. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Onlara bir ayet geldiğinde, Allah 'ın 
elçilerine verilenin benzeri bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız, dediler. 
Allah, peygamber/iğini kime vereceğini daha iyi bilir. "486 Yani, Allah Teala, seçil
meye ve peygamberlikle vazlfelendirilmeye uygun olan kimseyi daha iyi bilir. 

4. Allah Teala, ayetin sonunda, müşriklerin şirkle ilgili inançlarının gerektir
diği seçme isteklerinden zatını tenzih ederek şöyle buyurmuştur: "Onların seçim 
hakkı yoktur. Allah, onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şanı yücedir. "487 

Onların Allah' la birlikte ilahlar olduğuna inanmaları, Allah' ın dışında başka 
bir yaratıcı olmasını gerektirmez. Dolayısıyla O'nun bu sebeple kendisini tenzih 
etmesi kap etmez.488 Bu, son derece dikkate değer ve son derece hoş bir ince
liktir. 

5 .  Bu ayet-i kerime, bağlamı içerisinde düşünüldüğünde şu ayetlerle ben
zerlik arz etmektedir: ''Allah 'ı bırakıp da yalvardık/arınız (taptıklarınız) bunun için 
bir araya gelseler bile bir sineği dahf yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa, 
bunu ondan geri de alamazlar. isteyen de aciz, kendinden istenen de! Onlar, (Bu 
aciz putları Allah ' a ortak koşmak suretiyle) Allah 'ın kadrin i  hakkıyla bilemedi/er. 
Hiç şüphesiz Allah, çok kuvvetlidir, çok üstündür. Allah meleklerden de elçiler 
seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah işitendir, görendir. Onların önlerindekini 
de, arkalarındakini de (yaptıklarını da, yapacakların ı  da) bilir. Bütün işler Allah 'a 
döndürülür. "489 "Rabbin, onların, sinelerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını 
da bilir. "490 ''Allah, peygamberliğini kime vereceğin i  daha iyi b i/ir"491 

Allah Teala bu ayetlerin hepsinde, tayin ettiği yerler için uygun olduğunu 
bilmesi hasebiyle yaptığı seçimlerin uygunluğunu kapsayan bilgisini haber ver
mektedir. 

Bu ayetlerdeki bağlam düşünüldüğünde bu anlamın fazlasıyla mevcut oldu
ğu görülür. Allah daha iyi bilir. 

6. Bu ayet-i kerimenin öncesinde şu ayetler yer almaktadır: "O gün Allah 
onları çağırarak: peygamberlere ne cevap verdiniz, diyecektir. İşte o gün onlara 
bütün haberler körleşmiştir (delilleri tükenmiş, söyleyecek sözleri kalmamıştır); 
onlar birbiri/erine de soramayacak/ardır. Fakat tevbe eden, fman edip iyi işler 

486 En'am 6/124 
487 Kasas 28/68 
488 O halde burada Allah'ın tenzih edildiği şey, onların seçmeyle ilgili istekleridir. (Mütercimin 

notu) 
489 Hac 22/73-76 
490 Kasas 28/69 
491 En'am 6/124 
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yapan kimseye gelince, onun ıwrtuluşa erenler arasında olması umulur. Rabbin, · 

dilediğini yaratır ve seçer. " 

Buna göre , Allah Teala , onları tek başına yarattığı gibi, içlerinden tevbe edip 
inanan ve makbul işler yapanları da seçer. Böylece onlar, kulların ın seçkin ve 
hayırlıları olur. O halde bu seçme yetkisi, ona layık olan Allah Tea!a' nın hikmet 
ve ilmiyle ilgilidir, o müşriklerin seçme ve teklifleriyle değil ! Allah, onların şirk 
koşmalarından münezzehtir. 492 

J.;;Y- ;�Nı r�:ıc. ,! -�;J �ı o� �;.Jı r!:;.i ı�Lo j� ��w Y-.J 
� Z;fa_ �t � t;JLP �j �İj �� y. t;l; � ı ıt 0)�� � � 
liıı 0�· � -< iı ! �l 01.5 Lo : � ;L.!.J ı.... � ı � - & .J'.ıv::ı.. ; _ ı :�i ı  

• _r.:-:<-' \T" J u - � .JJ '°' r � 
A ı cı_ � ZJ -� l !.� L.,; - • ' '  l...P � <"! L; ll!. � · A ı f.  ı) .< � ' L.;j. 'ıt;,; "'t i" .r-; J f"' J.J ıY-" r-: . .J.J "'t 7 r 0 l..S' J 

65. O gün onları çağırıp buyuracak ki: "Peygamber/ere ne (şekilde) 
cevap verdin iz?" 

66.  O günde onlara haberler kapanacak, birbirlerine soru da sora
mayacaklar. 

67. Ama kim tevbe edip imana gelir ve salih amel işlerse, onun felah 
bulanlardan olması umulur. 

68. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların seçme yetkileri yoktur. 
Allah (kendisine} şirk koştukları şeylerden yüce ve münezzehtir. 

69. Rabbin kalplerinin ne gizlediklerin i ve neyi açığa vurduklarını 
bilir. 

Tefsiri: 

Allah Teala yaratma ve yaratıklarından dilediğini seçme hususunda yegane 
yetki sahibidir. Bu ayetteki "seçme" arındırma ve saflaştırma manasındadır. Bu 
sebeple bu ayeti okurken )� "seçer" fiilinde durmak gerekir. Çünkü daha son
ra, müşriklerin kendi iradeleriyle seçim yapmak istemeleri reddedilmiş, onların 
böyle bir yetkileri olmadığı belirtilmiştir. Bu yetkinin sadece en uygun ve en ye
rinde seçim yapan Allah'a füt olduğu, "Ve dediler ki: Bu Kur'an iki şehirden 
bir büyük adama indirilse olmaz mıydı?"493 diyen müşriklere füt olmadığı ifade 
edilmiştir. 

492 ladü'l-Mead (1/39-42) 
493 Zuhruf 43/31 
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Allah Teala, peygamberleri onların isteklerine göre göndermediğini, zaten 
hiçbir beşerin Allah için bir tercihte bulunmasının mümkün olmadığını ,  aksine 
O'nun dilediğini yaratıp seçtiğini belirtmekte , daha sonra da, insanların yaratma 
özellikleri olmadığı gibi seçme özelliklerinin de olmadığını bildirmektedir. 

Ayetin i �I H3 01.5 L4 kısmındaki L4 nını ism-i mevsO.l (ilgi zamiri) ve daha 
önce geçen J� fiilinin mef'O.lün bihi (nesnesi) olduğunu ileri süren yanılmıştır. 
Çünkü ayette kastedilen bu olsaydı ö�I kelimesi ,j\S fiilinin haberi (yüklem) ola
rak mansup (nesne) olurdu. Ayetin ..; ö �I � Jl5 L. takdirinde olup bu görüşe 
göre ism-i mevsul kabul edilen L. yı gösteren,  L. yı açıklayıcı sıla cümlesindeki 
zamirin düşürüldüğünü ileri sürmek de isabetli olmaz. Çünkü bu takdire göre 
zamir, ism-i mevsulün öncesinde bulunmayan bir edattan sonra yer almaktadır. 
Dolayısıyle edatla birlikte düşürülürse düşürüldüğüne bir delil bulunmamaktadır. 
Bu sebeple burada zamirin düşürülmesi Arapça bakımından uygun değildir. 494 

Burada söz konusu edilen "seçme" , kelamcıların da "Allah dilediğini ya
pandır" demeleri gibi "irade" anlamındadır, diyenler de ayetin manasını doğru 
anlamamışlardır. Çünkü kelamcıların kullandığı "irade" sonradan ortaya çıkmış 
bir terimdir. Bu sebeple Allah' ın kelamına böyle bir mana verilemez. Aksine 
Kur'an'da geçen Jb;.. I "seçme" kelimesi, kelimenin lügat anlamıyla uyumludur. 
O da, bir şeyi başka bir şeye tercih etmek, demektir ve seçilenin başkalarına 
tercih edilmesini ve öne geçirilmesini gerektirir. Bu ise , mutlak irade ve dileme
den daha özel bir anlamdır. 

Nitekim meşhur lügatçi Cevheri (ö.  395) es-Sıhah adındaki lügatinde şöyle 
demiştir: ö �J\ kelimesi; J" \ıı l.lı ı.) � ..ıı l JL:;. "Falanca işte Allah seni seçti" cüm
lesinde kullanılan Jl> fiiliyle ayni kökten bir isimdir. Keza üL>- 0"' -.uı �k ...ı......-. 

"Muhammed, Allah'ın yaratıklarının seçkinidir" denilir. Bu kelime ö � şeklinde 
de telaffuz edilir. Aynı kökten olan Jl::>-1 ise, seçmek ve arıtmak demektir. � I 
ve ö Jl>..:.... \1 kelimeleri de aynı manadadır. "Allah 'tan hayırlısını dile , sana hayırlı 
takdirde bulunsun" anlamında � fa_ ..ıı l �I ve "Falancayı iki şeyi tercih et
mekte serbest bıraktım" anlamında �I .; _;-? ifadeleri kullanılır.495 

işte f maddesinin lü�atteki manası böyledir. Görüldüğü gibi bu mana, ke
lamcıların ıstılah olarak kullandıkları manadan daha özeldir. Nitekim şu ayetlerde 
de bunu görmekteyiz: Allah ve Resülü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir 
erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. "496 "Musa tôyin 
ettiğimiz vakitte kavminden yetmiş adam seçti. "497 

494 Dolayısıyla yapılan bu takdir doğru değildir. Bir önceki alıntıda bu husus teferruatıyla işlenmiş 
ve gerekli yerlerde tarafımızdan dipnotlara açıklamalar konulmuştur. (Mütercimin notu) 

495 Muhtaru's-Sıhah 194 Md: hyr 
496 Ahzab 33/36 
497 A'raf 71155 Şiföu !-Alil (31 -32) 
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70. O öyle A/lah 'dır ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Hem 
dünya ve hem de ahirette hamd yalnız O'nundur, hüküm de yalnız 
O'nundur. Siz zaten O'na döndürüleceksiniz. 

71 . De ki: "Ne dersin iz, eğer Allah Kıyamet gününe dek üzerinize 
geceyi kesintisiz sürdürürse Allah 'dan başka size aydınlık getirecek kim
dir? Hala dinlemeyecek misiniz?" 

72. De ki: "Ne dersiniz, eğer Allah Kıyamet gününe kadar üzerinize 
gündüzü kesintisiz sürdürse Allah 'dan başka, size içinde rahat bulacağı
nız geceyi getirecek ilah kimdir? Hala görmeyecek misiniz?" 

Tefsiri : 

Allah Teala, gündüzle birlikte görmeyi, geceyle birlikte işitmeyi andı. Çünkü 
gündüz görme duyusunun kullanımı, gece de işitme duyusunun kullanımı ön 
plandadır. Hayvanlar gündüz görmedikleri şeyleri gece görürler. Çünkü gecele
yin sesler diner, davranışlar kıvamını bulur, işitme duyusunun gücü artıp görme 
duyusunun gücü zayıflar. Gündüz ise tersine görme duyusunun gücü artıp işitme 
duyusunu gücü zaafa uğrar. Bu sebeple "Hala işitmeyecek misiniz?" sorusu şu 
ayetin sonunda getirilmiştir: "de ki: Düşündünüz mü hiç, eğer Allah üzerin izde 
geceyi ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah 'tan başka size bir 
ışık getirecek ilah kimdir?" "Hala görmeyecek misiniz?" sorusu ise şu ayetin so
nunda getirilmiştir: "De ki: Söyleyin bakalım, eğer Allah üzerin izde gündüzü ta 
kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah 'tan başka, istirahat edeceği
niz geceyi size getirecek ilah kimdir?"498 

498 Miftahu Dari's-Seade (226) 
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73. Geceyi ve gündüzü sizin için (birinde) sükun bulasınız ve (diğe
rinde) lutfundan arayasınız diye yaratmış olması O'nun rahmetindendir. 
Olur ki şükredersiniz. 

74. O gün onlara: "İddia ettiğiniz ortaklarım nerede?" diye seslene
cektir. 

75. (0 günde) her ümmetten birer şahid çıkarır ve deriz ki: "Haydi 
delilinizi getirin. "  Böylece Hakkın gerçekten Allah 'ın olduğunu bilecek
ler ve iftira edegeldikleri şeyler de önlerinden kaybolup gidecektir. 

76. Gerçekte Karun, Musa 'n ın kavminden idi. Fakat onlara karşı az
gınlık etti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, onların anahtarları {nı 
taşımak) dahi  güç sahibi bir topluluğa ağır gelirdi. Hani kavmi ona şöyle 
demişti: "Şımarma! Çünkü Allah şımaran/arı sevmez. 

77. "Allah 'ın sana verdiği ile ahiret yurdunu ara, dünyadan da nasi
bini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et. Yeryüzünde de 
fesat isteme. Çünkü Allah fesat çıkaranları sevmez. " 

78. (Karun) dedi ki: "Bu, bana ancak bende olan bir ilim dolayısı ile 
verilmiştir. " O bilmedi mi ki şüphesiz Allah, ondan önce kuvvetçe ken
disinden güçlü, topladıkları mal daha çok n ice nesilleri helak etmiştir? 
Suçlulara günahları sorulmaz. 
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Sure :  28 • Kasas Su resi  •!• 281 �������- -����-

Karun şöyle diyor: Allah, layık ve ehil olduğumu bildiği için bu malı bana 
verdi . 

Ferra (ö .  207) ayetin manası hakkında şöyle demiştir: Bu mal bana, üstün
lüğümden,  mala ehil ve layık bulunuşumdan dolayı verildi. 

Mukatil (ö. 150) de şöyle demiştir: Bu mal bana, Allah' ın benim hayırlı ol
duğumu bilmesinden dolayı verilmiştir. 

Abdullah b .  el-Haris b .  Nevfel Süleyman b .  Davud'a verilen saltanatı dile 
getirdi ve sonra şu ayeti okudu: "Bu, dedi, şükür mü edeceğim, yoksa nankör
lük mü edeceğim diye beni sınamak üzere Rabbimin (gösterdiği) lütfundandır. "499 
Hz. Süleyman "Bu nimetler, benim şerefimden dolayı verilmiştir" dememiştir. 

Daha sonra Abdullah b .  el-Haris b .  Nevfel Karun'u dile getirdi ve şu ayeti 
okudu: "O (servet) bana ancak kendimdeki bilgi sôyesinde verildi" Yani Hz. 
Süleyman kendisine verilen Allah'ın lütuf ve ihsanını, onunla imtihan edildiğini 
bildi ve şükretti. Karun ise kendisine bahşedilen nimetleri kendinden ve buna 
olan liyakatinden zannetti. 

Şu ayet-i kerimede de Karun'ununkine benzer tavırlar sergilenmesi yeril
mektedir: 'Anda/sun ki, kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona bir rah
met tattırırsak: Bu, benim hakkımdır, der"500 Yani ben bu nimete layığım ve 
ehilim. Bunun bana füt oluşu bir mülkün sahibine füt oluşu gibidir.501 

Mal, güç ve itibar, bunlara sahip olanların Allah katındaki hoşnutluk, şeref 
ve yüceliğinin bir göstergesi olsaydı Karun'a verilenden fazla mal verilmiş olan 
kimseler helak olmazdı .  Son derece geniş imkan ve ihsanlara sahip olan o kim
selerin helak edilmesi, bu ihsanların bir imtihan ve deneme olduğunu gösterir; o 
kimselerin Allah katındaki sevgi, hoşnutluk ve seçkinliklerini göstermez.502 

499 Neml 27/40 
500 Fussılet 41/50 
501 el-Fevfüd (200) 
502 Şifau'l-alil (37) 
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79. Derken zineti içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatın ı  is
teyenler dediler ki: "Keşke KôrCm'a verilen gibi bize de verilseydi. Ger
çekten de o, büyük bir nasib sahibidir. " 

80. Kendilerine ilim verilenler ise dediler ki: "Vah size! İman edip 
salih amel işleyenler için Allah 'ın sevabı daha hayırlıdır. Ona da ancak 
sabredenler kavuşturulur. " 

81 . Sonra Biz, onu da evini de yere geçirdik. Al/ah 'a karşı ona yar
dım edecek bir topluluğu yoktu. Kendisi de (kendisine) yardım edebile
ceklerden olmadı. 

82. Dün onun yerinde olmayı temenni edenler, sabah (birbirlerine) 
şöyle diyorlardı: "Vay, demek ki Allah kullarından dilediğine rızkı geniş
' letir ve (dilediğinin rızkını) daraltır. Eğer Allah bize lutfetmeseydi, bizi de 
elbette yere geçirirdi. Vay, demek ki kôfirler iflôh olmazlar. " 

83. işte ôhiret yurdu! Biz onu yeryüzünde üstünlük sağlamak ve boz
gunculuk yapmak istemeyenlere veririz. {Güzel) ôkıbet ise, takva sahip
lerin indir. 
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84. Kim iyilikle gelirse onun için ondan hayırlısı vardır. Kim de kötü
lükle gelirse, kötülükleri işleyenlere ancak yaptıklarının karşılığı verilir. 

85. Sana Kur'an'ı farz kılan (Allah), elbette seni bir dönüş yerine geri 
çeviricidir. De ki: "Rabbim hidayetle geleni ve apaçık sapıklıkta olanı 
daha iyi bilir. " 

86. Sen, bu Kitabın sana verileceği ümidinde değildin. Ancak Rab
binden bir rahmet olarak (onu sana gönderdi) . O halde sen asla kafirlere 
yardımcı olma. 

87. Allah 'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın sen i  onlardan alı
koymasın/ar ve (insanları) Rabbine davet et, asla müşriklerden olma! 

88. Allah ile birlikte başka bir ilaha dua (ve ibadet) etme! O'ndan 
başka hiçbir ilah yoktur. O'nun zatından başka herşey helak olacaktır. 
Hüküm (kôinat ve beşer üzerinde egemenlik) yalnız O 'nundur ve yalnız 
O'na döndürüleceksiniz. 

Tefsiri: 

Bu ayeti, Cennet' in şu anda yaratılmamış olduğuna delil getirmeye kalkış
manız, manasını anlamamanızdan ve sizinle paralel düşünen kimselerin Cennet, 
Cehennem ve bunların halkının yok olup gideceğine delil getirmeleri gibi bir ta
vır sergilemenizden kaynaklanmaktadır. Ne siz, ne de sizinle paralel düşünenler 
ayetin manasını anlamaya muvaffak olamadınız. Ayetin anlamını selef ve İslam 
imamları anlamışlardır. Biz de onların ayet hakkındaki görüşlerinden bir kısmını 
zikrediyoruz: 

Buhar! es-Sahlh' inde şöyle demiştir: "O'nun zatından başka her şey yok 
olacaktır" Yani onun hakimiyet ve mülkünden başka her şey yok olacaktır. Şöyle 
de denilmiştir: O'nun rızası gözetilerek yapılan davranışlardan başka her şey yok 
olacaktır. 503 

Oğlu Abdullah ' ın rivayet ettiğine göre İmam Ahmed b .  Hanbel şöyle de
miştir: Gök ve yer yok olmuştur. Çünkü halkı Cennet ve Cehenneme gitmiş
tir. Arş ise yok olmaz ve hiçbir yere gitmez. Çünkü Cennet'in çatısıdır. Allah 
Teala da onun üzerindedir. Helak ve yok olmaz. "O'nun zatından başka her şey 
yok olacaktır" ayetine gelince, Allah Teala "Yer yü. ünde bulunan her canlı yok 
olacak"504 ayetini indirdi. Bunu işiten melekler "Yer halkı helak oldular" dediler 
ve kendileri yok olmamak istediler. Bunun üzerine Allah Teala yer ve gök halkı
nın öleceğini haber vermek üzere şöyle buyurdu: Her şey yok olacak, yani öle
cek. Ancak O hariçtir. Çünkü ölümü olmayan Hay' <lir. Böylece melekler ölümün 
kendileri için de geçerli olduğuna kesin kanaat getirdiler. 

503 Buhar!, bu hadisi muallak (senetsiz) olarak rivayet etmiştir. (Vlll/364) Tefsir, Kasas Suresinin 
başı; Taberi (XX/127) 

504 Rahman 55/26 
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Ebü'l-Huseyn' in Kitabü't-Tabakat' ında Ebü' l-Abbas Ahmed b. Ca'fer b .  
Ya'kub el-İstahrl'nin rivayetiyle zikrettiğine göre İmam Ahmed b .  Hanbel şöyle 
demiştir: Bunlar, Hz. Peygamber'den -sallallahu aleyhi vesellem- günümüze kadar 
sünnetin kulpuna yapışan, onunla bilinen ve o konuda kendilerine uyulan biz
zat tanıdığım Hicaz, Şam ve başka beldelere mensup ilim, hadis ve sünnet ehli 
alimlerin görüşleridir. Bu görüşlerden her hangi birine muhalefet eden ve onları 
kınayan, bu görüşleri serdedenleri ayıplayan kimse cemaatten ayrılmış bid'atçı 
bir muhalif olur, sünnete uygun olan metottan ve hak yoldan çıkmış olur. 

Daha sonra, ehl-i sünnetin görüşlerini zikretti ve sözlerine şu cümleleri ek
ledi :  Muhakkak ki Cennet ve içindekiler, Cehennem ve içindekiler yaratılmıştır. 
Allah o ikisini de yaratmış, mahlukatı da onlar için yaratmıştır. Ne onlar, ne de 
içindekiler asla yok olmaz! 

Bir bid 'atçı veya sapık "O'nun zatından başka her şey yok olacaktır" gibi 
müteşabih bir ayetle delil getirmeye kalkışırsa ona şöyle denilir: Allah ' ın yok 
oluş ve helaki takdir etmiş olduğu her şey yok olacaktır. Cennet ve Cehennem 
ise yokluk ve helak için değil kalıcı olmak üzere yaratılmıştır. Onların her ikisi 
de dünya ile değil, ahiretle ilgilidir. Ne kıyamet koptuğunda, ne de sura üfürül
düğünde huriler asla ölmez. Çünkü Allah Teala, onları fani değil, kalıcı olarak 
yaratmış, onlar için ölüm takdir etmemiştir. Bunun tersini ileri süren bid'atçidir, 
doğru yoldan sapmıştır. 

Allah Teala yedi göğü üst üste, yedi yeri de alt alta yaratmıştır. En üstteki yer
le en alttaki gök tabakaları arasındaki ve iki gök tabakası arasındaki mesafe 50 J 
yıldır. En üst gök tabakası olan yedinci tabakanın üstünde su vardır. Rahman' ın 
arşı suyun üzerindedir. Rahman da arşın üzerindedir. Kürsi ise ayak ucundadır. 
O, yedi kat gök ve yedi kat yer ile bunlar arasında olanları, yerin altında, denizin 
derinliklerinde, kıl, ağaç, ekin ve bitkilerin bittiği yerde bulunanları, yaprakla
rın düştüğü yeri, kelimelerin sayısını, taş, toprak ve kumların adedini, dağla
rın ve kulların davranışlarının ağırlıklarını ,  bıraktıkları izlerin, söz ve solukları
nın mahiyetini bilir. O, her şeyi bilir ve O'na hiçbir şey gizli kalmaz. O, yedinci 
semanın üstündeki Arş üzerindedir. O'nun önünde ateş, nur, zulmet ve O'nun 
daha iyi bildiği başka bir çok perde vardır. 

Bid'atçi muhalifler şu ayetlerle delil getirmeye kalkışabilir: "Biz ona şah 
damarından daha yakınız"505 "Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. "506 
"Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O 'dur. Beş kişinin gizli 
konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O'dur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve 
nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka O, onlarla beraberdir. "507 

505 Kaf 50/16 
506 Hadid 57/4 
507 Mücadele 58/7 



Buna benzer ayetler Kur'an' ın müteşabih (kullar tarafından tam olarak idrak 
edilemeyen) ayetlerindendir. 

Muhalif bunları delil getirmeye kalkışırsa ona şöyle de:  Burada Allah Teala'nın 
bilgisi kastedilmiştir. Çünkü Allah Teala en üst gök tabakası olan yedinci semanın 
üstündeki Arş'ın üzerindedir. Buna rağmen bu olanların hepsini bilir. O, yaratık
larından ayrı olmakla birlikte hiçbir yer O'nun bilgisinden uzak değildir.508 

Ebu Ca'fer et-Tfü Muhammed b .  Avf b .  Süfyan el-Hımsl'nin rivayetine göre 
Halla!, hadis hafızı, zamanın imamı ve ilim ve ma'rifetçe önde gelen biriydi . Ah
med b. Hanbel, onun bu durumunu bilir ve ona değer verir, hemşehrileri olan 
ilim adamlarının durumunu ona sorardı .  Bu zat şöyle demiştir: Ahmed b. Hanbel 
bana sünnet hakkında bir risale imla ettiriyordu .  Yazım esnasında şöyle dedi: 
Cennet ve Cehennem hadiste belirtildiği gibi yaratılmış haldedir. Çünkü Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmaktadır: "Cennet'e girdim. Orada 
bir köşk ve Kevser'i gördüm. Cehenneme baktım. Halkının çoğunun şu şu kim
seler olduğunu gördüm. "509 Dolayısıyla bunların yaratılmamış olduğunu söyle
yen Hz. Peygamber' i -sallallahu aleyhi vesellem- ve Kur'an' ı yalanlamış ve Cennet'le 
Cehennemi inkar etmiş olur. Onun bu görüşünden tevbe etmesi istenir. Tevbe 
ederse ne ala! Yoksa öldürülür.510 

AbdCıs b .  Malik el-Attar' ın rivayetine göre ravl, sünnete dfür bir risalenin 
yazdırılması hadisesini zikrettikten sonra Ahmed b. Hanbel'in şöyle dediği
ni nakletmiştir: Cennet ve Cehennem şu anda yaratılmış haldedir. Nitekim 
Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle dediği nakledilmiştir: "Cenneti 
gördüm. Halkın ın çoğu şu şu kimselerdir. . Cehennemi gördüm. Halkının çoğu 
şu şu kimselerdir . .  "51 1  Onların yaratılmadığını iddia eden kimse Kur'an' ı ve Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- hadislerini yalanlamış olur. Onun Cennet 
ve Cehenneme inandığını da sanmıyorum.512 

508 Kadı Ebü'l-Hüseyn Muhammed b. Ebi Ya' la Tabakatu'l-Hanabile, ( 1128-29) 
509 Ahmed b. Hanbel (II l/107, 1 79, 263) ;  Tirmizi (V/579) , Menakıb, Babu Menakıbı Ömer 

b. el-Hattab; Ebü Ya'la (Vl/390) ;  Elbani, Silsiletü' l-Ehadisi's-Sahiha ( I Il/409-410),  Rakam: 
1 423. ayrıca bk: İbn Kesir, Tefsiru'l-Kur'an'il-azim (IV/590) Kevser Süresi Tefsiri . 

510 Ebu Ya' la, et-Tabakat (1/312)  
5 1 1  Bu hadis, "Cenneti gördüm. Halkının çoğu fakirdir. Cehennemi gördüm. Halkının çoğu 

kadınlardır. " şeklinde rivayet edilmiştir. Bk. Buhar! (Xl/278) Rikak, Babu fadlil-fakr; Müslim 
(V/580) rikak, Babu ekseri ehli ' l-Cenneti el-fukara ' ;  Tirmizi, ( IV/61 7) Sıfatu Cehennem, 
Babu ma cae ekseru ehli' n-nar 

512 Ebu Ya' la, Tabakatu'l-Hanabile (]!243 ) .  Hadi'l-Ervah (49-51 ) 
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Rahman ve Rahim Allah' ın adı ile 
1 .  Elif, Lôm, Mfm. 
2. İnsanlar (yaln ızca) "iman ettik" demeleri ile bırakılıverileceklerini 

ve imtihan edilmeyeceklerini mi sandılar? 
3. Anda/sun onlardan önce geçenleri Biz, imtihan etmişizdir. Allah 

elbette doğru olanları da bilir, yalancı olanları da bilir. 
4. Yoksa o kötülükleri işleyenler Bizden kurtulabileceklerini mi sanır

lar? Ne kötü hüküm veriyorlar! 
5. Kim Allah 'a kavuşmayı ümid ediyorsa, (bilsin ki) muhakkakA/lah 'ın 

belirlediği vôde elbette gelicidir. Ve O, herşeyi işitendir, bilendir. 
6. Kim cihôd ederse ancak kendisi için cihôd eder. Şüphesiz Allah 

ôlemlere m uhtaç değildir. 
7. İman edip salih amel işleyenlere gelince; anda/sun ki Biz, onların 

kötülüklerini elbette örteriz ve elbette onları yapageldikleri amellerden 
daha güzeli ile mükôfatlandırırız. 

8. Biz insana anasına, babasına iyi davranmasını tavsiye (emr) ettik. 
Eğer onlar, hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için 
seni zorlarlarsa onlara itaat etme! Dönüşünüz yalnız Banadır. Yaptıkları
nızı size haber vereceğim. 

9. İman edip salih amel işleyenleri Biz elbette salihler arasına kata
cağız. 

1 0. İnsanlardan bazısı: "Biz Allah 'a iman ettik" derler. Ona Allah yo
lunda eziyet olunduğunda insanların fitnesini Allah 'ın azabı gibi sayar. 
Eğer Rabbinden bir yardım gelirse anda/sun ki: "Şüphesiz biz sizinle 
beraber idik" diyeceklerdir. Allah ôlemlerin kalbinde olanı en iyi bilen 
değil midir? 

1 1 .  Allah m ü 'minleri de elbette bilir, münafıkları da elbette bilir. 
12. İnkôr edenler iman edenlere dediler ki: "Bizim yolumuza uyun 

da günahlarınızı biz yüklen iriz. " Hôlbuki onlar, ötekilerin günahlarından 
bir şey yüklenecek değillerdir. Muhakkak onlar elbette ki yalancılardır. 

13. Anda/sun onlar hem kendi yüklerini taşıyacaklar, hem de kendi 
yükleriyle birlikte başka yükleri de yükleneceklerdir. Hiç şüphesiz yap
tıkları iftiralardan Kıyamet gününde muhakkak sorumlu tutulacaklardır. 

14. Anda/sun Biz Nuh 'u kavmine gönderdik. O da onlar arasında, 
elli yıl eksik olmak üzere bin yıl kaldı. Derken onlar zôlim/er oldukları 
halde, tCıfôn onları yakaladı. 

1 5. Fakat, Biz onu da gemide olanları da kurtardık. Ve o gemiyi Biz, 
ôlemlere bir ôyet (ibret) kıldık. 
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Tefsiri: 

Allah Teala, bu surede ,  dürüstü yalancıdan, mü' mini kafirden, şükürle kulluk 
edeni nankörlük edip yüz çevirerek başkalarına tapınandan ayırmak için yara
tıklarını mutlaka imtihan ettiğini belirtmiş, imtihan ettiği kimselerin dünya ve 
ahiretteki durum ve akıbetlerini açıklamıştır. Buna göre dünyada imtihan edilen 
kimselerin öncüleri peygamberler ve onlara tabi olanlardır. 

SOre, bu dünyada inandığını iddia edivermekle imtihan ve denemeden kur
tulacağını zanneden kimsenin bu zannının yadırganmasıyla başlamıştır. Çünkü 
imtihanın olmaması, Allah'ın hikmet ve şanıyla çelişir. 

Daha sonra imtihan ve denemenin hikmeti açıklanmıştır. Bu hikmet, doğ
runun yalancıdan, müminin kafirden ayrılmasıdır. Allah Teala bu ayrım gerçek
leşmeden önce bunu bilir. Ancak O'nun adalet ve övgüye layık sıfatları, sadece 
haklarındaki bilgiyle kullarına karşılık vermemesini, aksine bu bilginin gerçekle
şip meydana gelmesini gerektirmiştir. Bunu ortaya çıkarıp somut hale getiren ise 
denemedir. İşte o zaman kişinin davranışına karşılık verilmesi uygun olur. 

Peşi sıra Cenab-ı Hak, peygamberlerini ve onları izleyen müminleri düşür
düğü musibetlere düşmekten korkarak kendisine inanmayan ve peygamberlerini 
izlemeyen kimseleri kınadı .  Bu kişi, inanmak ve peygamberleri tasdik etmekten 
yüz çevirmekle imtihan ve denemeden kurtulacağını hesap etmektedir. Halbuki 
onun önünde kaçmış olduğundan daha büyük ve zorlu bir azap ve sıkıntı vardır. 

Peygamberlerin gönderilmesinden sonra mükelleflerin önünde iki seçenek 
vardır: 1 .  "İnandık" demeleri. 2. Böyle söylemeyip kötülükleri işlemeye devam 
etmeleri. 

İmanlarının ve imandaki sebatlarının delilli bir şekilde ortaya çıkması, böyle
ce rahat ve afiyet zamanında ortaya konulan kolay bir iman olmadığının, rahatta 
iken olduğu gibi sıkıntı anında da sabit olan bir iman olduğunun görünmesi için 
Allah Teala "inandık" diyenleri imtihan eder. 

İnanmayan kimse, Allah' ı aciz bırakacağını ve O'nun elinden kurtulacağını 
sanmamalıdır. Aksine o, devamlı O'nun kapzasındadır ve kaderi O'nun elinde
dir. Onu, "İnandık" diyen kimsenin karşılaştığı imtihandan daha çetin bir imti
han beklemektedir. 

Allah ve peygamberine inanan kimse, mutlaka Allah ve peygamberinin düş
manlarından acı ve sıkıntı çekmekle karşı karşıyadır. 

Allah ve peygamberine inanmayanı ise Allah mutlaka cezalandırır. Böylece 
o, müminlerin çektiğinden kat kat fazla acı ve sıkıntı çeker. 

O halde, mümin ve kafir herkes acı çekecektir. Ancak mümin dünyada bir 
müddet şiddetli acı çeker ve çektiği acı dünyada sona erer. Ardından büyük haz-
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lar tadar. Kafir ise başlangıçta tat alsa ve mutlu olsa da, bu durum uzun sürmez 
ve peşinden büyük bir acı ve sıkıntı gelir. 

Arzu ve heveslerine tabi olanların durumu da böyledir. Başlangıçta bir müd
det arzularını tatmin edip zevk alırlar, ancak sonra aldıkları zevke göre acılara 
katlanırlar. Halbuki başlangıçta arzu ve heveslerine karşı direnç gösterenler, kat
landıkları bu mahrumiyetten sonra gösterdikleri sabır ve direnç ölçüsünde zevk 
ve mutluluğa nail olurlar. 

Acı ve zevk, insan için zarCırl bir durumdur. Ancak dünyevi, dolayısıyla az 
ve gelip-geçici olanla uhrevi, dolayısıyla daimi ve büyük olan arasında çok fark 
vardır. Bu sebeple amaç ve sonuçlar üzerinde aklen kafa yormak gerekir. 

Hiçbir zaman karşılaşmayacak şekilde acıdan kurtulacağını zanneden kim
senin zannı boştur. Çünkü insan, zevk, acı, mutluluk, hüzün, sevinç ve kedere 
maruz kalmak üzere yaratılmıştır. Bunlara maruz kalması da iki bakımdandır: 

1. Şekli , tabiatı ve oluşumu bakımından : İnsan birbirine karşı direnen, en 
azından her bakımdan itidal üzere olması zor olan çeşitli karışımlardan meydana 
gelmiştir. Bu karışımların bir kısmı mutlaka diğer bir kısmı ile çatışmakta ve insan 
itidalden çıkmakta, böylece acı ortaya çıkmaktadır. 

2 .  İnsan cinsinin yaratılışı bakımından:  İnsan yaratılış bakımından medeni 
bir varlıktır. Tek başına yaşayamaz. Birlikte yaşadığı kimselerin ve kendisinin uz
laştırılması mümkün olmayacak, birbirine aykırı ve zıt istek ve arzuları olur. Bun
lardan birinin olması diğerlerinin olmamasını gerektirir. O, beraberindekilerin 
kendi istek ve arzularına uymalarını ister. Onlar da onun kendi arzularına uyma
sını isterler. Eğer o, onlara muvafakat ederse, vaz geçtiği isteğinin kuvveti nispe
tinde acı ve sıkıntı duyar. Eğer onlara muvafakat etmezse bunun için ona eziyet 
ve işkence ederler, onun isteklerini engellemek için çalışırlar. Böylece yine acı ve 
işkence çekmiş olur. Hülasa, onlara uysa da aykırı davransa da acı, meşakkat ve 
sıkıntı içerisindedir. Özellikle onların isteklerinin , temelsiz inançlar, bozuk istekler 
ve neticesi bakımından zarar verici davranışlar olduğunu bilirse onlara uyması 
durumunda acısı daha da artar, aykırı davranması durumunda ise acı çeker. 

Akıl, din, şeref ve ilim, daha şiddetlisinden kurtulmak için iki acının en hafi
fine ve geçici olanına katlanmayı, böylece daimi ve kalıcı olanından kurtulmayı 
emreder. 

Verecekleri acıdan kurtulmak için zalimlere, onların arzu ve heveslerine tabi 
olan bid' atçılara, isyan ve günahlara batmış kimselere yardımcı olanlar, dünyada 
ve ahirette kaçtıklarından kat kat fazla acı ile karşılaşacaklardır. 

Allah kanunları gereği, uyardıktan sonra inançları hususunda kullarını çeşitli 
imtihanlara tabi tutar. Eğer bir kimse, zalim, bid'atçi ve günahkarlara muhalefet 
etmekte ve aykırı davranmakta direnç gösterirse, onlar gibi davranmakla elde 
edeceği zevkten kat kat fazla olan dünyevi veya uhrevi bir zevke ulaşacaktır. 
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Allah' ın kulları hakkındaki adeti, sabrı, takvası, tevekkülü ve samimiyeti öl
çüsünde o kimsenin derecesini yükseltmek ve diğerlerini ise alçaltmaktır. 

Acı ve işkence çekmek kaçınılmazdır. O halde Allah uğrunda, O'nun rızasını 
kazanmak ve peygamberini izlemekten dolayı azap çekmek insanlar uğrunda, 
onların hoşnutluğu ve isteklerinin gerçekleşmesi için azap çekmekten daha iyidir. 

Acı ve azap çekilirken sabretmek uzun gelir. Allah' ın bir denemesi olan bu 
sıkıntılı durumda soluk alınıp verilecek kadar kısa bir zaman saat gibi, saat gün
ler gibi ,  günler aylar ve yıllar gibi gelir. Durum böyle olunca Cenab-ı Hak, gelip 
geçici olan bu imtihanda, imtihan ettiği kimselerin kendisiyle karşılaşacakları bir 
zaman da tayin etmiş ve böylece onları teselll ederek çektikleri sıkıntıları onla
ra kolaylaştırmak üzere şöyle buyurmuştur: "Kim Allôh 'a kavuşmayı umuyorsa, 
bilsin ki Allôh 'zn tôyin ettiği o vakit elbet gelecektir. O, her şeyi işiten ve bilendir. " 
Kul, bu imtihanın müddetini ,  gelip geçici olduğunu ve Allah 'a  kavuşacağını dü
şününce içinde bulunduğu sıkıntılar ona kolay gelir ve yükü hafifler. 

Ancak bu, kulun nefse , şeytana ve hemcinsleri olan insanlara karşı bir 
mücadele vermekle mümkün olur. Öğrendiği bilginin faydasının ve gösterdiği 
gayretin net!cesinin sadece kendisine döneceğini ve bu hususta kimsenin ken
disine ortak olmayacağını bilirse daha çok ve daha verimli çalışır. Bu sebeple 
Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Cihad eden, ancak kendisi için cihôd etmiş olur. 
Şüphesiz Allah, ôlemlerden müstağnidir. " 

Sakın hiç kimse bu mücadele, sabır ve tahammülün Allah'a fayda sağladığı
nı zannetmesin! Çünkü O'nun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Verdiği emirleri ihtiyacı 
olduğu için vermez. Yasakladığı şeyleri de kullarına karşı cimri olduğu için yasak
lamaz. Aksine onların dünya ve ahiretlerinde faydalarına olacak hususları em
reder, zararlı olanları da yasaklar. Dolayısıyla bu imtihan ve denemenin faydası 
kullara mahsustur. Ancak hikmeti, bu imtihanın iyiyle kötüyü, pisle temizi, kendi
sine uygun olanla olmayanı ayırmaya yarayacak bir vesile olmasını gerektirmiş
tir. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Allah, müminleri (şu) bulunduğunuz 
durumda bırakacak değildir; sonunda murdarı temizden ayıracaktır. "513 

Allah Teala, onları, peygamberleri vasıtasıyla bildirdiği emir ve yasakları ile 
denemiş, böylece onların temizini pisinden, iyisini kötüsünden ayırmıştır. Net!cede 
bu imtihan ve denemenin ortaya çıkardığı bilgiye göre ceza ve mükafat gerekmiş
tir. Ayrıca imtihan edilen kul, tabiatı , denendiği şeylere karşı direncinin azlığı, arzu 
ve hevesleri sebebiyle sabır ve mücadeleden geri kalacağı için Allah Teala onun 
hatalarını görmezden gelip bağışlayacağını vaat etmiştir. Çünkü Allah ' ın emirleri
ni kabul edip O'na itaat edince , Allah'ın da onun kötülüklerini bağışlaması ve onu 
yaptığı işlerin en iyisiyle mükafatlandırması uygun düşmüştür. 

513 Al-i İmran 3/1 79 
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Daha sonra Cenab-ı Hak, kullarını ana-babalarına itaatle denemi§tir. Eğer 

ana-baba, oğullarının Allah' tan ba§ka ilah edinmesi için çabalarlarsa onların bu 
isteklerine boyun eğmez. Aksine peygamberlerin yolunu izlemeye devam eder. 
Ancak bunun dı§ında onlara kar§ı iyi davranır. 

Ki§inin, ana-babasından ve onların tuttuğu yoldan yüz çevirip, onlara ve 
onların gidi§atlarına muhalif olan Allah' ın yolunu izlemesinin ne çetin ve zorlu 
bir imtihan olduğu ortadadır. 

Daha sonra Cenab-ı Hak, iman edip de azmi zayıf, bela ve musibetlere kar§ı 
direnci az olan kimsenin durumunu zikretti . Allah Tea.Ja, kanunları ve hikmeti 
gereği, dostlarını ,  dü§manları aracılığı ile imtihana tabi tutar ve onlar eliyle çe§itli 
zorluk ve İ§kencelere maruz bırakır. Söz konusu kimse ise , Allah uğrunda böyle 
i§kenceye uğradığında sabretmez, sızlanır ve bundan ve buna yol açan her tür
lü amilden Allah' ın azabından kaçar gibi kaçar. Üstelik, inanması ve peygam
berlerine itaat etmesi sebebiyle insanların ona uyguladığı i§kenceyi, §irk ko§up 
peygamberlerine isyan eden kimseye Allah' ın verdiği ceza ile bir tutar. Bu , onun 
basiretsizliğini ve imanının gönlüne tam i§lemediğini , imanın tadını tam alama
dığını gösterir. Bu sebeple, Allah ve peygamberine inanmalarından dolayı maruz 
kaldıkları azapla Allah ve peygamberlerine inanmayan kimselere Allah ' ın verdiği 
cezayı e§it görmektedir. 

İ§te Allah'a kaypak bir §ekilde kulluk eden kimsenin hali böyledir. iman ve 
Allah 'a  kulluk konusunda ayağı sabitle§memi§tir. İnandıkları için insanların ken
disine azap etmesinden kaçsa da o azaba uğrayacak ve fitneye dü§ecektir. 

Daha sonra Cenab-ı Hak, müminler zafere eri§ip galip geldikleri zaman böy
lelerinin gösterdiği tavrı zikretmektedir. O zaman bunlar "Biz sizinle beraberdik" 
diyerek hemen müminlere ko§UP gelirler. Halbuki Allah Teala, özüyle sözü bir 
olmayan kimseleri pek iyi bilir. 

Sonraki ayetlerde Cenab-ı Hak, Hz. NOh'u kavmiyle 950 yıl denediğini be
lirtmi§tir. Kavmine, Hz. NOh'a itaat etmelerini emretmi§, fakat onlar onu yalan
lamı§lar, bunun üzerine suda boğulmu§lardır. Ahirette de Cehennem'de yana
caklardır. 

Pe§i sıra Hz. İbrahim' in (a .s )  kavmiyle denenmesini ,  onların Hz. İbrahim'e  
verdikleri cevabı ,  ona itaat etmek ve onu izlemekle denenmelerini zikretmi§tir. 514 

Ardından Hz. LOt 'un (a.s) kavmiyle kavminin de onunla denenmesi ve on
ların akıbetini anlatmı§tır. 515 

Akabinden Hz. Şuayb' ın (a .s )  kavmiyle ,  kavminin de onunla denenmesine 
ve onların akıbetlerine yer vermi§tir.516 

514 Bk. Ankebüt 29/16-25 
515 Bk. Ankebut 29/27-35 
516 Bk. Ankebut 29/35-37 
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Ardı sıra Ad, SemO.d, Firavun,  Haman ve ordularının iman ve Allah'a  kulluk 
konusunda denenmelerini ve çarptırıldıkları çeşitli cezaları aktarmıştır.517 

Daha sonra Hz. Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- müşrik ve ehl-i kitap
tan değişik kafirlerle denenmesini zikretmiştir.518 Ona ehl-i kitapla en güzel şekil
de mücadele etmesi519 ve Allah düşmanlarıyla sınanan kullara da yurtlarından 
çıkarak geniş yeryüzünün başka bölgelerine gidip orada Allah'a  kulluk etmeleri 
buyruğunu vermiştir.520 

Akabinden dünyadan ahirete yapılacak olan büyük göçü müminlere hatır
latarak hicrete dikkat çekmiş, bu dünyada karar kılınmayacağını ,  nihai dönüşün 
Allah'a  olduğunu belirtmiştir.521 

Peşi sıra uğradıkları musibetlere sabredenlerin durumunu açıklamıştır. Allah 
onlara zemininde ırmaklar akan ebedi kalacakları Cennetler hazırlamaktadır. O 
kadar ki, Allah' ın rızasını kazanmak için terk ettikleri yerlerini ve yurtlarını hiç 
hatırlamayacaklardır. Çünkü o Cennetler, daha güzel ve her türlü hayır, nimet ve 
lezzeti ebedi olarak kapsamaktadır. Bunlar, hep uğradıkları musibetlere sabret
melerinden ve Allah'a dayanmalarından dolayıdır.522 

Daha sonra Allah Teala, yurtlarında rızıl<larını verdiği gibi hicret ettikleri yer
lerde de onların geçimini garantiği ettiği müjdesini vermiştir. O halde onlar rızık 
endişesinde olmamalıdırlar. Bir beldeden diğerine göçen nice canlı vardır da 
rızıklarını taşımazlar. 523 

Akabinden Allah Teala bu dünyadaki imtihan ve denemenin ebedi olan 
ahirete göre çok kısa olduğunu bildirmiştir. 

Ardından inanmayan kimselerin akıbetini gözler önüne sermiştir. Bu 
dünya onlar için bir geçinme yeridir. Ancak buradan göçüp gittiklerinde kalı
cı olan nimetleri kaybettiklerini ve acı bir azapla karşı karşıya bulunduklarını 
bileceklerdir. 524 

Daha sonra kendisine inanıp peygamberlerine itaat eden, bu dünyada hem 
nefsine hem de hakkın düşmanlarına karşı mücadele veren kimselerin güzel 
akıbetini haber vermiştir.525 

5 1 7  Bk. AnkebCıt 29/38-40 
518 Bk. AnkebCıt 29/46-54 
519 Bk. AnkebCıt 29/46 
520 Bk. AnkebCıt 29/56 
521 Bk. AnkebCıt 29/56-57 
522 Bk. AnkebCıt 29/58-59 
523 Bk. AnkebCıt 29/60 
524 Bk. AnkebCıt 29/64-66 
525 Bk. AnkebCıt 29/69 
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Allah Teala, dünya ve ahirette en büyük lütuf ve ihsanının, musibetlere sab
reden ve kendisine dayanan kimselere olduğunu; en büyük ve en zorlu azabının 
ise musibetlere sabretmeyip ondan kaçan,  geçici dünya nimetlerini tercih eden 
kimselere olduğunu bildirmektedir. 

Bu surenin muhtevası, yaratma ve sorumluluğun sırrını açıklamaktadır. Bu 
sebeple imtihan ve deneme suresidir. Dünya ve ahirette imtihana uğrayan kim
selerin durumlarını açıklamaktadır. 

Başını, ortasını ve sonunu düşünen kimse, baş tarafının deneme ve imtihan, 
ortasının sabır ve tevekkül, sonunun ise hidayet ve zafer olduğunu görür. Yardım 
istencek olan Allah'tır.526 

Bu ayetlerin bağlamı ve ihtiva ettiği ibret ve hikmetler son derece dikkate 
değer! 

Kendilerine peygamber gönderilen insanlar iki kısımdır: Bunların bir kısmı 
"İnandık" derler. Diğerleri ise böyle söylemez, inkarcılıkta ve kötü işler yapmakta 
ısrar ederler. 

"İnandık" diyenleri Allah imtihan ve fitneye tabi tutar. Fitne, dürüstü yalan
cıdan ayırmak için denemek ve sınamak anlamına gelir. 

"İnandık" demeyen kimse de, Allah' ı  aciz bırakacağını, O'ndan kaçıp kurtu
lacağını zannetmemelidir! Çünkü Allah Teala için mesafelerin uzunluğu bir mana 
ifade etmez. Şfür ne güzel demiş: 

"Günah işlemiş olan ondan nasıl kaçabilir? 
O, mesafeleri bir anda kat' edebilir. " 

Peygamberlere inanıp itaat eden kimse, onlara düşmanlık eden kimselerin 
düşmanlığını kazanır ve onların işkencelerine uğrar, acı çeker. Peygamberlere 
inanmaz ve itaat etmezse dünya ve ahirette azaba uğrar, yine acı verici durum
lara maruz kalır. Bu acı , onlara tabi olması neticesinde çekeceği acıdan daha 
büyük ve daha kalıcıdır. 

Demek ki inanan veya inanmaktan yüz çeviren herkesin acı çekmesi kaçı
nılmaz. Ancak inanan dünyada baştan acı çeker, daha sonra dünya ve ahirette 
onun güzel bir akıbeti olur. Buna mukabil imandan yüz çeviren kimse baştan 
dünya nimetlerini tatsa da daha sonra akıbeti kalıcı bir azap olur. 

İmam Şafü'ye "Bir adam için bir makama getirilmek mi iyidir yoksa denen
mek mi?" diye sordular. Bunun üzerine "Denenmedikçe makama getirilmez" 
cevabını verdi. 

526 Şifaü' l-Alil (245-24 7) 
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Allah Teala, azim sahibi peygamberleri denedi.  Onlar sabredince onları üs
tün bir konuma getirdi. 

Hiç kimse acı çekmekten kurtulacağını zannetmesin! Acı çekenler farklılık 
arz ederler. En akıllıları kalıcı ve büyük acılar mukabilinde gelip-geçici ve az bir 
acıya talip olanlardır. En bahtsızları ise gelip-geçici ve az bir acı mukabilinde ka
lıcı ve büyük acılara talip olanlardır. 

Şöyle bir soru sorulabilir : Akıllı bir insan nasıl böyle bir alış-veriş yapar? 
Bu sorunun cevabı şudur: Onu buna iten peşin olanı sevmesidir. Nefis, peşin 

olanı sevmeye yatkındır. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Hayır, hayır! 
Siz peşini (geçici dünyôyı) seviyorsunuz"527 "Çünkü onlar peşini (geçici dünyôyı) 
severler ve önlerindeki ağır b ir günü (kıyameti) bırakırlar"528 

Her insan bu durumla karşı karşıyadır. Çünkü insanoğlu, yapı itibariyle 
medenidir. Dolayısıyla insanlarla beraber yaşamaya mecburdur. Beraber yaşa
dığı insanların b ir kısım istek ve tasawurları vardır. Onlar onun bu konularda 
kendilerine uymasını isterler. Eğer onlara uymazsa ona eziyet ve işkence ederler. 
Uyarsa bazen onlardan bazen de başkalarından eziyet ve işkence görür. 

Dindar ve Allah korkusu taşıyan birinin, zulüm ve Allah 'a  isyan içindeki bir 
topluluğun arasında bulunduğunu düşünelim. Onlar, o kişi kendilerine uymadık
ça veya yaptıklarına sessiz kalmadıkça zulüm ve isyanlarını sürdüremeyecektir. 
Eğer o kimse onlara uysa veya yaptıklarına sessiz kalsa başta onların şerrinden 
kurtulur. Ancak sonradan hor ve hakir görülerek başlangıçta korkarak sessiz kal
dığından kat kat fazla bir üzüntüye maruz kalır. Eğer onların yaptıklarını yadır
gasa ve onlara muhalefet etse -şerlerinden emin olsa bile- başkaları tarafından 
mutlaka hor görülür ve cezalandırılır. O halde en sağlam tedbir müminlerin an
nesi Hz. Aişe'nin -radıyallahu anh- Hz. Muaviye'ye -radıyallahu anh- vermiş olduğu şu 
nasihattedir: "İnsanları kızdırmak pahasına Allah 'ı hoşnut edene Allah yeter. An
cak Allôh 'ı kızdırarak insanları hoşnut edene insanlar h içbir fayda sağlayamaz. "529 

Dünya ahvalini düşünen kimse, şerlerinden çekindiği için kötü amaçlar ger
çekleştirmeye uğraşan liderlere ve bid'atçilere yardım eden kimselerde bu duru
mu açıkça görür. 

Allah ' ın hidayete erdirip doğru yolu gösterdiği, böylece nefsinin şerrinden 
koruduğu kimse, onlarla birlikte haram işlemekten çekinir ve onların düşmanlık
larına sabırla karşılık verir. Böylece, peygamberler ve onları izleyen muhacirler, 
ensar, alimler, zahitler, iyi yöneticiler ve tüccarlar gibi dünya ve ahirette iyi bir 
akıbete ulaşır. 

------·····- -------
527 Kıyame 75/20 
528 İnsan 76/27 
529 Bu haberi bazı kelime farklılıklarıyla Tirmizi nakletmiştir. Bk. ( IV/527) Zühd, bab: 64; ayrıca 

bk. Elbani, es-Sahiha (V/392) rakam: 231 1  
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Acı çekmek kaçınılmaz olunca Allah Teala az ve gelip-geçici olan acıyı sürekli 
ve büyük olana tercih eden kullarını şöyle teselll etti: "Her kim Allôh 'a kavuşmayı 
arzu ederse, elbette Allôh 'ın belirlediği ecel muhakkak gelecektir ve O, işitir, bilir. " 

Böylece Allah Teala, bu acının mutlaka sona ereceği bir müddet tayin etti . 
O da kıyamet günüdür. Kul, Allah uğrunda, O' nun rızasını kazanmak için acıya 
katlanmakla en büyük zevke erişir. Onun tattığı zevk, duyduğu sevinç ve mutlu
luk, Allah uğrunda ve Allah için çektiği acı ile orantılıdır. 

Rabbine ve efendisine kavuşmak için duyduğu özlem, kulu gelip-geçici olan 
acıya katlanmaya teşvik etsin diye Allah Teala burada kavuşma ümidini anmış, 
böylece verdiği teselliyi iyice pekiştirmiştir. Allah'a  kavuşma arzusu o kadar güç
lüdür ki bazen çekilen acılar bile duyulmaz hale gelir. Bu sebeple Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- Rabbine kavuşma şevki için dua etmiştir. Ahmed b. Han
bel ve İbn Hibban' ın rivayetine göre duasında bu özlemini şöyle dile getirmiştir: 
"Allôhım! Gayba vôkıf olan ilim sıfatın ve yaratmaya kôdir olan kudret sıfatını 
vesile kılarak sana ya/varıyorum:  Eğer benim için yaşamak hayırlı ise beni yaşat! 
Ölüm hayırlı ise öldür! insanlardan uzak ve yalnız iken de insanlarla berôber iken 
de Sana saygı ve korku duymamı nasip eyle! Bana, kızgınlıkta da hoşnutlukta da 
hakkı söylemekten şaşmama, fakirlikte de zenginlikte de i 'tidôli koruma özelliği 
bahşet! Yok olmayacak nimetler, kesintiye uğramayacak bir göz aydınlığı lütfet! 
Hükümden sonra hoşnutluk, ölümden sonra iy i bir hayat nasip et ve cemôlinle 
şereflendir! Zarar verici herhangi bir sıkıntı ve saptırıcı b ir fitne olmaksızın Sana 
kavuşma şevki ver! Allôhım! Bizi iman zlnetiyle zlnetlendir ve hidôyete uymuş, 
başkalarını da hidôyete yönelten kimseler eylef "530 

Şevk, özlem duyan kimsenin, sevdiğine giderken azimli olmasını sağlar ve 
yolculuğu kolay, ırakları yakın, sıkıntı ve maşakkatleri asan eder. Dolayısıyla o, 
Allah' ın kuluna bahşettiği nimetlerin en büyüklerindendir. Ancak bu nimete ulaş
mayı sağlayan bazı söz ve davranışlar vardır. Allah bu sözleri işitir, o davranış
ları da görür. Zaten O, kimin bu nimete layık olup kadrini bildiğini ve şükrünü 
eda ettiğini, onu veren Allah' ı  sevdiğini, böylece o nimete layık olduğunu bilir. 
Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Böylece bôzılarını bôzısıyla fitneye dü
şürmüşüzdür ki: �! Şunlar mı o Allôh 'ın aramızdan lütfuna lôyık gördüğü kim
seler?' derler. Allah şükreden kullarını daha iyi bilen değil midir?"531 Herhangi 
bir nimeti elinden kaçıran kul şu ayeti okusun:  "Allah şükreden kullarını daha iyi 
bilen değil midir? "532 

Daha sonra Allah Teala, mümin kullarını başka bir hususta da teselli edi
yor. O da onların cihadlarının kendileri için oluşudur. Çünkü neticesi kendilerine 

530 Ahmed b. Hanbel (IV/264); İbn Hibban (1 1 1/2 13) ;  Nesa! (111/54-55 ) Sehv, Bab: Nevun ahar 
mine'd-dua; Hakim (11524-525) 

531 En'am 6/53 
532 En'am 6/53 
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dönecektir. Zaten Allah Teala hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. O halde bu cihadın 
faydası kullara dönecektir, Allah'a  değil! 

Peşi sıra Allah Teala, mümin kullarını iman ve cihad etmeleri sebebiyle iyile
rin içine katacağını belirtiyor. 

Ardından inanıp da basiret sahibi olmayan kimsenin durumunu ortaya ko
yuyor. O kimse, Allah uğrunda bir eziyet görünce insanların fitnesini Allah ' ın 
azabı ile bir tutar. Halbuki o fitne, insanların tuttuğu yanlış yollardan ayrılan pey
gamberler ve onları izleyen herkesin mutlaka karşılaştığı eza, cefa ve acılardır. 
O kimse ise bunu, müminlerin iman etmek suretiyle kaçıp korundukları Allah ' ın 
azabı ile bir tutar. 

Müminler, tam bir basiretle Allah ' ın acı azabını tatmamak için imana ka
çarlar ve yakın zamanda son bulacak olan acılara katlanırlar. Bu kimse ise, 
basiretsizliğinden dolayı peygamberlerin düşmanlarının azabından kaçarak on
lara uyum gösterir ve onları izler. Böylece onların azabından Allah'ın azabına 
kaçmış olur. Sergilediği bu tavırla insanların fitnesi sebebiyle duyacağı acıları 
Allah ' ın azabından dolayı çekeceği acıyla aynı kefeye koyar ve aldanır. Çünkü 
güneşin sıcaklığından ateşe sığınmış, bir saatlik acıya dayanamayarak ebedi acı
ları satın almıştır. 

Allah, ordusuna ve dostlarına zafer nasip edince bu kimse müminlere "Ben 
sizinle idim" der. Halbuki Allah onun kalbinde bulunan nifakı bilmektedir. 

Allah Teala hikmeti gereği insanları mutlaka imtihan eder. İmtihan neticesinde 
temiz pisten, Allah'a dost olmaya elverişli olan olmayandan ayrılır. 

Allah, uygun olan kimseleri, - altının halisinin sahtesinden ayrılması gibi 
- imtihan körüğü ile kötülüklerden temizleyip arındırır. Çünkü insan yaratılış 
itibariyle cahil ve zalimdir. Cehalet ve zulmü sebebiyle onda temizlenmeye muh
taç bir kirlilik oluşur. Eğer o kir, bu dünyada çıkar ve temizlenirse ne ala! Yoksa 
onu Cehennem' in körüğü temizler. Kulun Cennet'e girmesine ancak temizlenip 
arındıktan sonra izin verilir. 533 

Allah Teala 950 senelik zaman dilimini doğrudan 9.50" r..�. � J �ı......,.__; 
yıl" şeklinde değil de, güzel bir hikmet gereği (.ı_ç. � 'Y! f..;. ._ljj "bin yıldan elli 
yıl eksik" şeklinde ifade etmiştir. Bu ifade ,  Hz. NCıh'un (a.s) ümmetiyle denenmesi
ni ve katlanmış olduğu sıkıntının uzunluğunu belirtmek için tercih edilmiştir. Böy
lece Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, teselll edilmiş ve uyarılmıştır. Hülasa 
onluk sayıların sonu olan bin sayısının zikredilmesinin sebebi, muhataba, Hz. 
NCıh'un (a.s) sabrının gücünü ve kavmi sebebiyle karşılaştığı güçlüğü daha etkili 
ve daha iyi anlatmaktır.534 

533 Zadu ·ı-Mead (111/13-18)  
534 el-Fevfüdü' l-Mü�evvik ( 180-181 )  
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1 6. İbrahim 'i (peygamber gönderdik) . Hani o kavmine şöyle demişti: 
"Allah 'a ibadet edin ve O'ndan korkun. Çünkü bu sizin için daha hayır
lıdır. Eğer bilirseniz. 

1 7. "Siz ancak, Allah 'dan başka bir takım putlara ibadet ediyor ve 
aslı olmayan yalanlar düzüyorsunuz. Şu Allah 'dan başka ibadet etmek
te oldukların ız, size bir rızık vermeye şüphesiz güç yetiremezler. O halde 
rızkı Allah katında arayın, O'na ibadet edin ve O'na şükrediniz. Yalnız 
O'na döndürüleceksiniz. " 

18. Eğer ya/anlarsanız, sizden önce gelen ümmetler de yalanlamıştır. 
Peygambere düşen apaçık tebliğ etmekten ibarettir. 

1 9. Görmediler mi Allah yaratmaya nasıl başlıyor? Sonra da onu 
tekrar geri çevirecektir. Muhakkak bu, Allah 'a göre çok kolaydır. 

20. De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın da yaratmaya nasıl başladığına 
bir bakın. Bundan sonra Allah ahiret hayatını tekrar yaratacaktır. Çünkü 
Allah herşeye kadirdir. " 

Tefsiri: 

Allah Teala şöyle buyuruyor: Yaratmayı nasıl başlattım, bakınız da yeniden 
yaratabileceğimi anlayınız! 

21 . Dilediğine azab eder, dilediğine de rahmet eder. Ve yalnız O'na 
çevrileceksin iz. 
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Tefsiri : 

Allah Teala, kafirlerin zayıf olduğunu, ilah edindikleri varlıkların ise kendile
rinden de zayıf olduğunu belirtiyor. Onların içinde bulundukları bu zaaf ve ilah 
edindikleri varlıklara yönelişleri, yuva yapmış bir örümceğin durumunu andırır. 
Örümceğin yuvası en zayıf ve en dayanıksız barınaktır. 

Bu misalde, kafirlerin, Allah' ın dışında ilahlar edinmekle daha da zaafa 
uğradıkları ifade edilmektedir. Çünkü ilah diye taptıkları o varlıklardan hiçbir 
yardım görmemişlerdir. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Hayır, hayır! 
(Taptıkları), onların ibadetlerini tanımayacaklar ve onlara hasım olacaktır"535 
"Onlar, yardım göreceklerini umarak Allah 'tan başka İlahlar edindiler. Halbu
ki ilahların onlara yardım etmeye güçleri yetmez. Aksine kendileri bunlar için 
yardıma hazır askerlerdir. "536 "Onlara biz zulmetmedik; fakat, onlar kendilerine 
zulmettiler. Rabbinin (azap) emri geldiğinde, Allah 'ı bıkarıp da taptıkları ilahları, 
onlara h içbir şey sağlamadı, ziyanlarını artırmaktan başka bir şeye yaramadı. "537 

İşte Kur'an'da geçen bu dört ayet de, şeref kazanmak ve yardım görmek 
maksadıyla Allah'tan başka ilah edinenlerin güçlerinin zayıfladığını göstermek
tedir. 

Kur'an'da bu konuda başka misaller de vardır. Ancak bunlar, Allah'tan baş
ka ilah edinmenin temelsizliğini ve böyle yapan kimsenin ne büyük bir ziyanda 
olduğunu, amaçladığı şeyin tam tersi neticeler aldığını gösteren en güzel örnek
lerdir. 

Burada şöyle bir soru sorulabilir: Örümcek yuvasının en zayıf yuva olduğu
nu zaten bilmektedirler. Neden "Keşke bilselerdi! " diyerek onların bunu bilme
dikleri belirtilmiştir? 

Bu soruya şöyle cevap verilir: Bu ifade ile Allah Teala, onların, örümce
ğin yuvasının dayanıksızlığını bilmediklerini vurgulamamıştır. Aksine burada, 
Allah'tan başka ilah edinmelerinin, kendine yuva kurmuş olan bir örümceğin 
durumuna benzediğini bilmemelerine vurgu yapılmıştır. Çünkü eğer bunu bilse
lerdi Allah'tan başka ilahlar edinmezlerdi .  Ne var ki, onlar Allah'tan başka ilahlar 
edinmenin kendilerine güç ve şeref kazandıracağını sandılar. Durum ise onların 
sandığının tam tersi oldu.538 

535 Meryem 19/82 
536 Yasin 36/74- 75 
537 Hud 1 1/101 
538 İ' lamü'l-Muvakkıln (11204-205) 
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22. Yerde de gökte de siz aciz b ırakabilecekler değilsiniz. Sizin için 
Allah 'dan başka bir veli (dost) ve bir yardımcı da yoktur. 

23. Allah 'ın ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkar edenler (var ya), on
lar Benim rahmetimden ümit kestiler ve onlar için çok acıklı b ir azab da 
vardır. 

24. Bunun üzerine kavminin cevabı: "Onu öldürün yah ut onu yakın" 
demelerinden başka bir şey olmadı. Allah onu ateşten kurtardı. Muhak
kak bunda iman eden bir topluluk için ayetler vardır. 

25. Dedi ki: "Siz ancak dünya hayatında kendi aranızda bir dostluk 
için, Allah 'dan başka bir takım putları (ilah} edindin iz. Sonra Kıyamet 
gününde kiminiz kiminizi red ve inkar edecek ve bazınız bazınıza lanet 
edecektir. Yeriniz de Cehennemdir, yardımcılarınız da yoktur. " 

26. Bunun üzerine kendisine Lut iman etti. Ve: "Doğrusu ben, Rab
bime h icret edeceğim "  dedi. Şüphe yok ki O, Azfzdir (hükmüne karşı 
konulamayandır), Hakfmdir. 

27. Ve Biz ona İshfık'ı ve (torunu) Yakub 'u da bağışladık; soyundan 
gelenlere de peygamberlik ve kitabı verdik. Ona mükafatını dünyada 
verdik. Ahirette de muhakkak ki o salihlerdendir. 

28. Ve Lut'u da (hatırla)! Hani o kavmine demişti ki: "Sizler alemlerden 
sizden önce kimsenin işlemediği hayasızca bir işi yapmaktasın ız. 

29. "Siz erkeklere yaklaşıp yol kesmeye ve toplantı yerin izde mün
keri yapmaya devam edip duracaksın ız öyle mi?" Kavminin cevabı: 
''Allah 'ın azabını bize getir, eğer sadıklardan isen" demekten başka (bir 
söz) olmadı. 

30. O da: "Rabbim, bu fesatçılar topluluğuna karşı bana yardım et" 
dedi. 

31 . Elçilerimiz İbrahim 'e (evlat) müjde(si) ile geldiklerinde, dediler 
ki: "Muhakkak ki biz şu kasaba halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın 
halkı zalimler oldular. " 
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32. (İbrahim) : ''Ama orada LUt da var" dedi. "Biz orada olanları daha 
iyi b iliriz. Biz onu ve -karısı dışında- aile halkını elbette kurtaracağız. 
Çünkü o kadın geride (azabın içinde) kalacaklardandır" dediler. 

33. Elçilerimiz LCıt'a geldiklerinde onlar için tasa/andı ve onlar için 
elinden bir şey gelmedi. Dediler ki: "Korkma ve kederlenme! Çünkü 
biz sen i  ve -karın müstesna- aile halkını kurtaracağız. Çünkü o geride 
(azabın içinde) kalacaklardandır. 

34. "Biz bu kasaba halkı üzerine, yaptıkları fasıklık sebebi ile muhak
kak ki gökten bir azab indireceğiz (taş yağdıracağız) . "  

35. Anda/sun, Biz akıl erdiren bir topluluk için o kasabadan apaçık 
bir belge bıraktık. 

36. Medyen(liler)e de kardeşleri Şuayb 'ı (gönderdik) . Dedi ki: "Ey 
kavmim Allah 'a ibadet edin ve ahiret gününü ümit edin. Yeryüzünde de 
fesatçılar olarak bozgunculuk çıkarmayın. " 

37. Ama onu yalanladılar. Bunun üzerine onları sarsıntı alıp evlerin
de (yurtlarında) dizleri üzere çöke kaldılar. 

38. Ad ve Semud kavmini de (helak ettik); onların meskenlerinden 
bu, size belli o/maktadır. Şeytan onlara amellerini süsledi de onları 
(doğru) yoldan alıkoydu. Halbuki onlar akılları ile bunu kavrayacak du
rumda idiler. 

39. KarCın'u, Firavun'u ve Haman'ı da (helak ettik) . Anda/sun ki 
Musa onlara apaçık belgelerle gelmişti de onlar o yerde büyüklendi/er. 
Halbuki onlar ileriye geçip (azaptan) kurtulamadılar. 

40. Derken Biz her birini günahı ile aldık. Kimilerinin üzerine taş 
yağdıran kasırga gönderdik. Kimilerini o çığlık yakaladı. Onlardan kimi
sini yere geçirdik. Kimilerini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyor
du. Fakat onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. 

41 . Allah 'dan başka veliler edinenlerin durumu, kendine yuva yapan 
örümceğin durumuna benzer. Muhakkak yuvaların en gevşek olanları 
örümcek yuvasıdır. Eğer bilselerdi. 

42. Şüphesiz ki Allah kendinden başka neyi çağırıyorlarsa bilir. O 
Azizdir, Hakimdir. 

43. İşte m isaller! Biz bunları insanlara (örnek) veriyoruz. Onlara 
alimlerden başkası akıl erdiremez. 

44. Allah göklerle yeri hak ile yarattı. Muhakkak bunda mü 'minler 
için bir ayet (alamet ve ibret) vardır. 

45. Sana vahyolunan Kitabı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü 
namaz insanı hayasızlıktan ve münkerden alıkor. Allah 'ı zikretmek ise 
elbette en büyüktür. Allah ne yaptığın ızı bilir. 
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Tefsiri : 

Bu ayete şöyle mana verilmiştir: Siz namazda Allah' ı  anıyorsunuz. Dolayı
sıyla namaz Allah' ı  anmak kabilindendir. Allah' ın sizi zikretmesi ise , sizin onu 
zikretmenizden daha büyük bir şeydir. 

Bu mana, İbn Abbas, Selman , Ebu'd-Derda ve İbn Mes'ud'dan -radıyallahu 
anh- rivayet edilmiştir. 

İbn Ebi'd-Dünya, Fudayl b. Merzuk kanalıyla Atıyye'nin bu ayet hakkında 
şöyle dediğini nakletmiştir: Bu ayet, "Öyle ise siz beni (ibadetle) anın ki ben de 
sizi anayım"539 ayetiyle bir arada değerlendirilmelidir. Allah' ın sizi anması, sizin 
onu anmanızdan daha büyüktür. 

İbn Zeyd ve Katade ise ayetin manası hakkında şunları söylemiştir: Allah ' ı  
anmak her şeyden önemlidir. 

Süleyman'a sordular: En üstün davranış nedir? 
Süleyman bu soruyu soran kişiye şu cevabı verdi :  Sen Kur'an okumaz mı

sın'? ''Allah 'ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. " buyuruyor. 
Daha önce geçmiş olan: ''Allah katında en üstün ve en temiz amelin, altın ve 

gümüşle iyilik yapmaktan bile daha iyi olan davranışın ne olduğunu size haber 
vermeyeyim mi?"540 sorusuyla başlayan hadis de, bu görüşü teyit eder. 

Şeyhulislam Ebü' l-Abbas ( İbn Teymiye) şöyle derdi :  İsabetli olan görüşe 
göre ayetin manası şöyledir: Namazla iki şey amaçlanır. Biri diğerinden daha 
büyüktür. Amaçlanan şeylerden biri , namazın kötü ve çirkin işleri engellemesidir. 
Diğeri Allah' ın anılmasıdır. Allah' ın anılması, kötü ve çirkin işleri engellemesin
den daha üstündür. 

Nitekim İbn Ebi'd-Dünya'nın zikrettiğine göre İbn Abbas'a -radıyallahu anh
hangi amelin daha üstün olduğu sorulmuş, bunun üzerine "Allah' ı  anmak en 
büyük ibadettir" demiştir. 

Hz. Aişe ' den -radıyallahu anh- nakledildiğine göre Hz. Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Kabe'yi tavaf etmek, Safa ve Merve arasında 
sa'y etmek ve şeytan taşlamak, Allah 'ı anmaya vesile olması için konulmuş 
ibadetlerdir. "541 

Bu hadisi Ebu Davud ve Tirmizl rivayet etmiş ve hasen ve sahih bir hadis 
olduğunu belirtmiştir.s42 

539 Bakara 2/152 
540 Ahmed b. Hanbel (V/195 ) ;  Tirmizl ( l ll/139) ,  Daavat, Bab: 5; İbn Mace ( ll/316) Zikr, Bab: 

Fazlu'z-Zikr; Hakim (1/496) 
541 Ebu Davud (V/341 )  Menasik, Bab: er-Remi; Tirmizl (111/246) Hac, Bab: Ma cae keyfe 

termi'l-cemerat. 
542 el-Vabilü' s-Sayyib (94-95) Daru' l-Beyan 
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Bu ayet hakkında dört görüş vardır: 

1 .  Allah ' ı  anmak her şeyden önemlidir. O, en üstün ibadettir. Çünkü tüm 
ibadetlerle amaçlanan şey Allah ' ı  anmaktır. Allah' ı  anmak, ibadetlerin sırrı ve 
ruhudur. 

2 .  Siz Allah ' ı  anarsanız Allah da sizi anar. Ancak O'nun sizi anması, sizin 
O'nu anmanızdan daha üstündür. Bu manaya göre ayetteki }� "anmak" mas
darı, faili (özne) ile; ilk manaya göre ise mef'ulü (nesne) ile isim tamlaması oluş
turmuş haldedir. Çünkü ilkine göre Allah, anılan durumundadır. 

3. Allah' ı  anmak, kötülük ve çirkin işlerin yapılmasından daha büyüktür. 
Hatta Allah layıkıyla anıldığı zaman tüm hata ve günahlar yok olur. 

4. Yukarıda kaydedilenler, müfessirlerin zikrettiği görüşlerdir. Ancak 
Şeyhulislam İbn Teymiye 'den işittiğim bir görüş daha vardır. Allah rahmet etsin, 
o, bu ayetin manası hakkında şöyle demişti : 

Namazın iki büyük faydası vardır: 
a .  Kötü ve çirkin işleri engellemesi 
b. Allah' ı  anmayı içermesi .  
Allah ' ın anılması, namazın kötü ve çirkin işleri engellemesinden daha 

önemlidir. 543 

İLİMLE MEŞGÜL OLANLARIN ÜSTÜNLÜGÜ 
Allah Teala, ilimle meşgul olanları övmüş ve Kitab' ının, onların kalplerinde 

bulunan açık ayetler olduğunu belirterek onlara başkalarına vermediği büyük bir 
şeref payesi vermiştir. Cenab-ı Hak bu konuda şöyle buyuruyor: "Işte böylece 
sana bu Kitab 'ı indirdik. Onun için, kendilerine kitap verdiklerimiz ona fman 
ediyorlar. Şunlardan (Araplardan) da ona iman eden nice kimseler vardır. Ay
etlerimizi ancak kafirler bile bile inkar eder. Sen bundan önce ne bir yazı okur, 
ne de elinle onu yazardın. Öyle olsaydı, batıla uyanlar kuşku duyarlardı. Hayır, 
o (Kur'an), kendilerine ilim verilenlerin sinelerinde (yer eden) apaçık ayetlerdir. 
Ayetlerimizi, ancak zalimler bile bile inkar eder. "544 

Bu ayet, şu manalara gelebilir: 

1 .  Kur' an ilim verilenlerin kalplerinde bulunan apaçık ayetlerdir. Buna göre 
hem Kur'an' ın apaçık ayetler olduğu hem de ilim verilenlerin kalplerinde sabit ve 
korunur olduğu belirtilmiş olmaktadır. 

2 .  Kur'an ilim verilenlerin kalplerinde apaçık ayetlerdir, yani Kur'an' ın apa
çık ayetler olduğu onların katında bilinen bir husustur. 

543 Medaricü's-Salikin (11/426) 
544 Ankebut 29/47-49 
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Bu iki görüş birbirini gerektirmekte olup birbirine zıt değildir. Her iki görüşe 
göre de ilim verilen kimseler övülmüş ve bu övgü kapsamında onların şahitliğine 
başvurulmuştur. Bu sebeple bu ayet son derece dikkat çekicidir.545 

46. Aralarından zulmedenler müstesnô olmak üzere Kitab Ehli ile 
ancak en güzel yolla mücadele edin ve deyin ki: "Bize indirilene de size 
indirilenlere de iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz 
ancak O'na teslim olanlarız. " 

47. İşte sana böylece Kitabı indirdik. Kendilerine (önceden) kitab 
verdiklerimiz de ona iman ederler. Bunlar arasından da ona iman eden 
kimseler vardır. Ayetlerimizi ancak kafirler bile bile inkar ederler. 

48. Sen bundan önce hiçbir kitab okumuş değildin .  Ve sağ elinle de 
onu yazmamıştın. O zaman batıl söyleyenler elbette şüphe ederlerdi. 

49. Aksine o, kendilerine ilim verilmiş olanların göğüs (kalb) !erinde 
(h ıfz edilmiş) apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi ancak zalim olanlar bile bile 
inkar eder. 

50. Dediler ki: "Üzerine Rabbinden ayetler indirilmeli değil miydi?"  
De ki: "Ayetler ancak Allah 'ın nezdindedir. Ben ancak apaçık bir uya
rıcıyım. " 

51 . Kendilerine karşı okunup duran sana indirdiğimiz bu Kitab, on
lara yetmedi mi? Şüphe yok ki bunda iman eden bir topluluk için bir 
rahmet, bir öğüt vardır. 

545 Miftahu Dari's-Seade (54) 
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Tefsiri : 

Allah Teala, bu ayet-i kerimede vahyi yeterli görmeyip başka şeylere ihtiyaç 
duyan kimseleri yadırgamaktadır. 

Bu ayet-i kerime, Kur'an'ın doğruluğunu gösteren bir mucize istenmesine 
cevaben inmiştir. Allah Teala, Kur'an' ın hiçbir mucizeye ihtiyaç hissettirmeyecek 
büyük bir mucize olduğunu belirtmektedir. Eğer Allah' ın zatı, sıfatları , fiilleri ve 
ahiret günü hakkında Kur'an' ın içerdiği bilgiler akılla çelişse, Kur'an, -yeterli ol
mak şöyle dursun- doğruluğunu ortaya koyan delillerden bile mahrum olurdu. 

Aklın naklin önüne geçirilmesinin, peygamberliğin gerçekliği hakkında 
Kur'an' ın delil oluşunu geçersiz kılacağı ileride açıklanacaktır. 

Allah Teala dini tamamlamış, peygamberi ve onunla gönderdikleri ile kemale 
erdirmiş ve ümmeti başka hiçbir şeye muhtaç bırakmamıştır. Eğer akıl dinle çe
lişse ve dine öncelenmeye layık olsa, dinin ümmete yeterli olmadığı ve kemale 
ermediği neticesi çıkar. 

Ebu Davud'un mürsel (senet zincirinde sahab! atlanmış) olarak rivayet ettiği 
hadislerden birinde geçtiğine göre Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ,  Ömer 
b. Hattab' ın -radıyallahu anh- elinde Tevra.t'ın bazı pasajlarının yazılı olduğu bir 
sayfa gördü ve şöyle buyurdu: "Kendi peygamberleri dışında bir peygambere 
indirilmiş olan başka bir kitabı izlemeleri bir topluluğun sapması için yeterf "546 
Bunun üzerine Allah Teala şu ayet-i kerimeyi indirmiştir: "Kendilerine okun
makta olan Kitab'ı sana indirmemiz onlara yetmemiş mi? Elbette iman eden bir 
kavim için onda rahmet ve ibret vardır. "547 

546 Kaynaklarda bu lafızda bir hadis bulunamamıştır. Benzer ifadelerdeki hadisler için bk. Ah
med b. Hanbel ( I l l/387) ;  Darimi, ( 1195) 

547 Ankebut 29/51 
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52. De ki: "Benimle sizin aranızda şahid olarak Allah yeter. O, gök
lerle yerde olanı bilir. Batıla iman edip Allah 'ı inkar edenler, işte onlar 
zarar edenlerin ta kendileridir. " 

53. Bununla beraber senden azabı çabucak isterler. Eğer belli bir 
vade olmasa idi, azab onlara elbette gelirdi. Andolsun, -onlar farkında 
olmaksızın- azab kendilerine ansızın gelecektir. 

54. Senden azabı çabucak isterler. Muhakkak Cehennem kafirleri 
kuşatıcıdır. 

55. O günde azab onları hem üstler.inden hem ayakları altından bürü
yecek ve şöyle diyecektir: "Yapmakta olduklarınızı (n cezasını) tadın. " 

56. Ey Benim iman eden kullarım! Şüphesiz ki arzım geniştir. O hal
de yalnız Bana ibadet edin. 

5 7. Her bir can ölümü tadıcıdır. Sonra da Bize döndürülürsünüz. 
58. İman edip salih amel işleyenleri, elbette Biz onları, Cennet'te 

altlarından ırmaklar akan köşklere yerleştiririz. Onlar orada ebedidir/er. 
(İyi) amel işleyenlerin ecri ne güzel olur! 

59. Onlar ki sabrederler ve Rabblerine tevekkül ederler. 
60. Kendi rızkın ı  taşımayan nice canlı vardır! Allah onlara da rızkı 

verir, size de. O, işitendir, bilendir. 
61 . Eğer sen onlara: "Göklerle yeri kim yarattı ve güneşi ve ay'ı kim 

emrinize verdi?"  diye sorsan, onlar elbette: ''Allah " diyeceklerdir. O hal
de nasıl yüz çevirip döndürülüyorlar? 

62. Allah kullarından dilediği kimseye rızkı genişletir, bazen ona da
raltır da. Şüphesiz ki Allah herşeyi çok iy i bilendir. 
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63. Eğer sen onlara: "Gökten suyu indirip onunla yeri ölümünden 
sonra dirilten kimdir?" diye sorsan, onlar elbette: ''Allah 'dır" derler. 
''Allah 'a hamd olsun" de. Fakat onların çoğu akıl etmezler. 

64. Bu dünya hayatı, bir eğlenceden ve bir oyundan başka birşey 
değildir. Ahiret yurduna gelince; asıl hayat yurdu işte orasıdır. Bilmiş 
olsalardı. . .  

Tefsiri: 

Tefsircilere göre burada kastedilen Cennettir. Onlar ayeti şöyle yorumlamış
lardır: Ahiret, yani Cennet hayatı, ölümlü olmayan ebedi bir hayattır. 

Kelbl şöyle demiştir: Burada kastedilen, ölüm söz konusu olmayan ebedi 
hayattır. 

Zeccac da şöyle demiştir: Burada kastedilen, ebedi hayat yurdudur. 

Dilciler ayette geçen .Jlj::dı kelimesinin "hayat" ile aynı manada olduğunu 
belirtmişlerdir. 

Ebu Ubeyde ve İbn Kuteybe şöyle demişlerdir: Hayat ve .:.ıı�ı aynı 
manadadır. 

Ebu Ubeyde şöyle demiştir: Hayat, .:.ı ı�ı ve ifjı aynı manadadır. 

Ebu Ali el-Farisi de şöyle demiştir: Bunların hepsi masdardır. ö�I "hayat" 
kelimesi, "çığlık" anlamındaki � kelimesiyle, .:.ıı� ı ise "atılma, hiddet" anla
mındaki J lj) ve yine "kaynama" anlamındaki .:.ıt.:L:- kelimeleriyle, c..?:- ise "mak
sadını açıklayamama" anlamındaki d': kelimesiyle aynı ölçüdedir. Nitekim Accac 
bir mısraında "Hayat, hayat olduğu -müddetçe" diyerek öl:>- ve ...? kelimelerinin 
her ikisini de "yaşamak" manasında şöyle kullanmıştır: 

-

"Yaşadığım müddetçe onunla oldum" 

Ebu Zeyd ise yukarıda ismi geçen dilcilerden ayrılarak şöyle demiştir: .:.ıı.,:;Jı , 
ruh içeren hayattır. Bunun zıddı olarak .J\; y ise , ruh içermeyen anlamındadır. 

İsabetli olan görüşe göre .:.ıı�ı kelimesinin iki kullanımı vardır: 
Ebu Ubeyde'nin zikrettiği gibi masdar olarak kullanılması . 

Ebu Zeyd'in ileri sürdüğü gibi sıfat olarak kullanılması. Buna göre .:.ıı�ı 
kelimesi, "ölü"nün zıddı anlamında "diri " demektir. 

"Atılma" anlamındaki Jlj) ve "kaynama" anlamındaki .:.ı� gibi .:.ı� 
"fealan" ölçüsündeki kelimeler sıfat değil , masdardır . .:.ıı�ı kelimesi de aynı öl-
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çüde olduğu için birinci görüş daha tercihe şayan görülmektedir. Ancak ikinci 
görüşü tercih edenler, bu ölçüdeki kelimelerin sıfat olarak da kullanılabildiğini 
ileri sürmüşler ve "hızlı ve yenli adam" anlamında .:.ıL;....._.:. �.) ifadesini örnek ver
mişlerdir. Nitekim Cevheri es-Sıhah adındaki sözlüğünde "hızlı giden deve" an
lamında J�j �; ı..; ve "oku hedefe hızlı ileten yay" anlamında .:.ı�!j ı..r'} ifadelerinin 
kullanıldığını belirtmektedir. 

Buna göre bu ayet-i kerime iki manaya gelebilir: 

1 .  Ahiret hayatı gerçek hayattır. Çünkü onda son bulma ve üzülme söz ko
nusu değildir. Yani bu dünya hayatında meydana gelen üzüntü verici sebepler 
orada söz konusu olmayacaktır. Bu görüşe göre ayetteki ul_,:;>j ı kelimesi masdar
dır. 

2 .  Ahiret hayatı, bu dünya hayatında yaşayanların fani olması gibi fani ve 
gelip geçici değildir. 

O halde ahiret hayatı, hayat olarak isimlendirilmeye fani ve ölümlü olan 
dünya hayatından daha layıktır.548 

65. Gemiye bindiklerinde, din i yalnız Allah 'a halis kılanlar olarak 
O'na ya/varırlar. Onları karaya (ulaştırmakla) kurtarınca da, bakarsın ki, 
onlar (Allah 'a) ortak koşarlar. 

66. Ta ki (böylelikle) kendilerine verdiğimize nankörlük etsinler ve 
yararlansınlar. Yakında bileceklerdir. 

67. Çevrelerinde insanların zorla kapılıp götürülmesine rağmen, 
kendilerine güvenli, kutsal bir belde yaptığımızı görmezler mi? Bundan 
sonra batıla inanıp, Allah 'ın n imetine nankörlük mü ediyorlar? 

548 Hadi' l-ervah (87-88) 



Sure :  29 • AnkebCıt Suresi •!• 309 ���--�����-

68. Allah 'a karşı yalan uyduran veya kendisine hak gelince onu ya
lanlayan kimseden daha zô.lim kim olabilir? Kafirler için Cehennem 'de 
kalacak yer mi yok? 

69. Uğrum uzda cihô.d edenleri, elbette Biz onları yollarımıza iletiriz. 
Muhakkak ki Allah ihsan edenlerle beraberdir. 

Tefsiri: 

Allah Teala, hidayeti cihad ile irtibatlandırmıştır. İnsanların en hidayette ola
nı en çok cihad edenidir. Cihad türleri içerisinde öncelik verilmesi gereken de 
nefs, arzu ve hevesler, şeytan ve dünya sevgisi ile yapılan cihaddır. Bu dördüyle 
Allah için cihad eden kimseyi Allah Cennet' e girmesine veslle olacak yollara 
ulaştırır. Cihadı terk eden kimse ise, terk ettiği nispette hidayetten mahrum olur. 

Cüneyd ayete şöyle mana vermiştir: Bizim rızamız için tevbe ederek arzu ve 
hevesleriyle mücadele edeni biz ihlas ve samimiyet yollarımıza eriştiririz. 

Dış dünyadaki düşmanla cihad etmek, sadece bu iç düşmanlarına karşı 
mücadele veren kimseler için mümkün olur. Bunlara karşı zafer kazanan kimse 
dış dünyadaki düşmanına karşı da zafer kazanır. İçerideki bu düşmanlarına yeni
len kimse, dış düşmanına da galip olamaz, yenilir.549 

549 el-Fevfüd (58) 
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f6ü Ayet] 

Rahman ve Rahim Allah ' ın adı ile 
1 .  Elif, Lam, Mfm. 
2. Rumlar yenildiler; 
3. Yakın bir yerde. Onlar bu yenilmelerinden sonra galip gelecekler

dir; 
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4. Üç i/a dokuz y ı l  içinde. . .  Öncesinde de sonrasında da emir 
Allah 'ındır. O günde mu 'minler sevineceklerdir; 

5. Allah 'ın yardımı dolayısı ile. O, dilediğine yardım eder. O Azizdir, 
Rahimdir. 

6. (Bu) Allah' ın va 'di (dir.) Allah va 'dinden caymaz. Fakat insanların 
çoğu bilmezler. 

7. Dünya hayatından (yalnız) görünen kısmı b ilirler. Fakat ahiretten 
yana g6fil olanların ta kendileridir onlar. 

8. Onlar kendileri hakkında düşünmezler mi? Allah göklerle yeri ve 
aralarında olanı ancak hak ile ve belli bir süre ile yarattı. İnsanların çoğu 
ise Rabblerine kavuşmayı gerçekten inkar ediyorlar. 

9. Yeryüzünde gezmezler mi ki, kendilerinden önce geçenlerin 
akıbetinin nasıl olduğuna baksınlar? Onlar, kuvvet bakımından bunlar
dan üstün idiler. Onlar yeri sürüp alt-üst ettiler ve bunların yeri imar 
ettiklerinden çok imar ettiler. Peygamberleri onlara apaçık delil (mucize) 
/erle gelmişlerdi. Allah onlara zulmetmiyordu. Fakat onlar kendi nefis
lerine zulmettiler. 

1 0. Sonra kötülük edenlerin akıbeti kötü oldu. Çünkü onlar Allah 'ın 
ayetlerini yalanladılar. Üstelik onlarla alay da ederlerdi. 

1 1 .  Allah mahlukunu ilkin yaratır, sonra onu iade eder. Sonra da 
O'na döndürülürsünüz. 

12. Kıyametin kopacağı günde ise günahkarlar ümitsizce susacak
lardır. 

13. Onların ortak koştuklarından şefaatçi/eri bulunmayacak ve or
takların ı  inkar dah i  edeceklerdir. 

1 4. Kıyametin kopacağı gün. . .  işte, o gün ayrılıp dağılırlar. 
15 .  İman edip salih amel işleyenler ise; onlar bir bahçede sevinirler. 

Tefsiri: 

Çalgının mubah olduğunu savunan kimse şöyle der: Bu ayette kastedilenin 
musıkl olduğu tefsirlerde açıklanmaktadır. Eğer musıki haram olsaydı Cennet 
halkının en üstün nimetlerinden biri olmazdı .  

Karşıtı olan kişi ise şöyle der: Bunu delil olarak sunmasaydınız, görüşünüz, 
bilgi ve basireti kıt olan kimselere kapalı kalır ve böylece onlar katında daha fazla 
revaç bulurdu. Ancak Allah hakikati mutlaka ortaya çıkarır ve bu ayeti okutarak 
görüşünüzü işte bu şekilde kendi dilinizle çürütür. 

Şüphesiz seleften bazıları şöyle demiştir: Bu ayetteki .JJ� "sevindirilecek
lerdir" kelimesi ile Cennetteki hoş musıkiler kastedilmiştir. Huriler, insanların 
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daha güzelini işitmediği seslerle şarkılar söyler ve şöyle derler: Biz ebedi kılınmış 
kadınlarız, ölmeyiz. Biz narin ve kibarız, kabalaşmayız. Biz hoşnutuz, kızgınlık 
ve gazap göstermeyiz. Ait olduğumuz ve bizimle eşleştirilen erkeklere ne mutlu!550 

Ebu Nuaym, Said b .  Ebi Meryem - Muhammed b .  Ca'fer b. Ebi Kesir -
Zeyd b .  Eslem - İbn Ömer kanalıyla Cennet' in tasviri hakkında Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- şöyle dediğini nakletmiştir: "Cennet halkının kadınları, 
kocalarına, daha önce kimsenin işitmediği güzel seslerle şarkılar söyleyeceklerdir. 
Onların söylediği şarkıların içinde şu sözler yer almaktadır: 'Biz, hayırlı güzel 
kadınlarız. Biz, şerefli kimselerin eşleriyiz. Onlar bizi göz aydınlığı olarak görür
ler. ' Onların söylediği bir başka şarkının sözleri de şöyledir: 'Biz ebedi kılınmış 
kadınlarız, ölmeyiz. Biz, güvende olanlarız, korkmayız. Biz, ikamet edicileriz, 
sefer etmeyiz. "' 

Bu hadisi sadece Said b. Ebi Meryem rivayet etmiştir.551 

el-Velid b. Ebi Sevr kanalıyla şöyle rivayet edilmiştir: Bana Sa'd et-Tfil, 
Abdurrahman b .  Sabıt kanalıyla İbn Ebi Evfü'dan naklettiği bir hadiste Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle bir ifadeye yer verdiğini aktarmıştır: 
"Huriler her yedi günde toplanır ve insanların daha evvel benzerini duymamış 
olduğu güzel seslerle şöyle derler: Biz ebedi kılınmış kadınlarız, ölmeyiz. Biz 
narin ve kibarız, kaba/aşmayız. Biz hoşnutuz, kızgınlık ve gazap göstermeyiz. 
Biz ikamet edicileriz, sefer etmeyeceğiz. Ait olduğumuz ve bizimle eşleştirilen 
erkeklere ne mutluf "552 

İbn Ebi Füdeyk - İbn Ebl Züeyb - Avn b .  el-Hattab - İbn Enes kanalıyla 
Enes'ten nakledildiğine göre Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyur
muştur: "Huri/er Cennet 'te şöyle şarkı söylerler: Biz şerefli eşler için yaratılmış 
güzel h uri/eriz. "553 

Yezid b .  Vakıd' ın bir adam kanalıyla Ebu Hureyre'den -radıyallahu anh- naklet
tiğine göre Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Cennet'te 
kökleri altından, dalları zebercet ve inciden yaratılmış bir ağaç vardır. Rüzgar 
estikçe ıslık gibi sesler çıkarır. Hiç kimse ondan daha hoş bir ses işitmemiştir. "554 

550 Bu, Taberl'nin ayet-i kerime hakkında zikrettiği iki manadan biridir. Bk. (XXl/27-28) 
551 Bu zat, Said b. el-Hakem olup sağlam ve fakih bir ravldir. Bk. et-Tehzlb {IV/17-18) Hadisi 

Taberani rivayet etmiş, Elbani de sahih görmüştür. Bk. el-Cami' , Rakam: 1 557. 
552 Sıfatu'l-Cenne {111/21 9-220); Beyhaki, el-Ba's ve'n-Nüşur, rakam: 224. Iraki ve Elbani bu 

hadisi zayıf görmüştür. Bk. lraki, İhyau Ulumi' d-din' in hamişinde {IV/525) ;  Elbani, Silsiletü' 1-
Ehadisi' d-Daife, rakam: 1982. 

553 Elbani bu hadisi sağlam bulmaktadır. Bk. el-Cami', rakam: 1 598; Sıfatu'l-Cenne, {111/280-
281 )  

554 Sıfatu ' l-Cenne {111/282) Bu kitabı tahkik eden şöyle demiştir: Bu hadisin rivayet zinciri son 
derece zayıftır. Çünkü raviler içerisinde bir çok kişinin zayıf gördüğü Mesleme b. Ali bulun
maktadır. 
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Halid b .  Ma'dan' ın Ebi Ümame kanalıyla naklettiğine göre Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Cennet'e giren her kulun baş ve ayak 
ucuna mutlaka iki huri oturur ve insan ve cinlerin işittiği en güzel seslerle şarkılar 
söylerler. o sesler şeytanın aletlerinde de bulunmaz."555 

Tirmiz! şöyle rivayet etmiştir: Bize Ahmed b .  Meni' , Ebu Muaviye - Ab
durrahman b. İshak - Nu'man b. Sa'd - Hz. Ali -radıyallahu anh- kanalıyla Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle ded_iğini rivayet etmiştir: "Cennet'te 
insanların benzerini duymadığı güzel seslerle şarkılar söyleyen bir huri topluluğu 
vardır. Şöyle terennüm ederler: Biz hoşnutuz, kızgınlık ve gazap göstermeyiz. Ait 
olduğumuz ve bizimle eşleştirilen erkeklere ne mutlu " 556 

Tirmizi bu hadisin tek kişi kanalıyla gelen bir hadis olduğunu belirtmiştir. 

Taberani, hakkında olumsuz kanaatler dile getirilen bir ravi olan Süleyman 
b. Ebi Kerime - Hişam b. Hassan - Hasan - Hasan' ın annesi kanalıyla Ümm-i 
Seleme'nin -radıyallahu anh- şöyle dediğini nakletmiştir: Hz . Peygamber'e -sallallahu 
aleyhi vesellem- sordum: 

-"Ey Allah' ın Resulü! Dünya kadınları mı daha üstündür yoksa huriler 
'?" mı . 

-Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-: "Elbisenin dış yüzünün iç yüzüne 
üstünlüğü gibi dünya kadınları da hurilere üstündür! " 

-Hangi sebeple ey Allah'ın Resulü? 

- Namazları, oruçları ve Allah için yaptıkları kullukları sebebiyle Allah 
onların yüzlerini nurlandırmış ve cisimlerini ipek gibi kılmıştır. Ayrıca onları açık 
tenli kılmış, onlara yeşil elbiseler ve sarı zfnetler ihsan etmiş, güzel koku veren 
buhur/arın ı  inciden, tarakların ı  altından yaratmıştır. Onlar şöyle derler: Biz ebedf 
kılınmış kadınlarız, ölmeyiz. Biz narin ve kibarız, aslô. kaba/aşmayız. Bilinsi ki, biz, 
kalıcı/arız, aslô. sefer etmeyeceğiz. Bilinsin ki, biz, hoşnutuz, asla buğzetmeyiz. Ait 
olduğumuz ve bizimle eşleştirilen erkeklere ne mutluf "557 

Evet, bu hadisler mevcuttur. Ancak yine de çalgının mubah olduğunu sa
vunan kimseye şu soruyu sormak gerekir: Bir şeyin ahirette Allah tarafından 
mubah kılınacak olması onun dünyada iken de mubah olmasını gerektirir mi? 

Bu soruya "Hayır" cevabını verirse bu hadislerle delil getirmesi geçersiz hale 
gelir. 

555 Sıfatu'l-Cenne {III/282-283) ;  Taberani, el-Mu'cemü'l-kebir (VIIl/1 13) rakam: 7478. Irak!, 
İhya'nın tahricinde bu hadisi hasen görmüştür. Bk. İhya, IV/526 

556 Tirmizi {IV/600) Sıfatu' l-Cenne, Babu ma cae fi kelami'l-huri'l-in. 
557 Taberani, el-Mu'cemü'l-Kebir, (XXlll/367) Rakam: 870; ayrıca bk. Taberi, Camiu' l-Beyan 

(XXIII/57) Ancak bu hadisin ravileri içinde zayıf olarak bilinen Süleyman b. Ebi Kerime 
vardır. 
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Ancak bu soruya"Evet !" cevabını verirse o zaman ona şöyle denilir: Allah 
Teala, ahirette mümin erkeklerin ipek elbiseler giymesine ve altın bilezikler tak
masına müsaade edip lütufta bulunacak. Bu durumda ipek elbise giymenin ve 
altın zinet takınmanın dünyada da mubah olması gerekir. Bu ise dine ve Allah' ın 
emrine aykırıdır. 

Aynı şekilde Allah Teala Cennet'te kullarına şarap ikram edecek. Cennet'te 
mO.sıki mubah diye dünyada da mubah olsa aynı mantık gereği dünyada iken 
şarabın da mubah olması gerekir. 

Keza cenette altın ve gümüş kaplardan yiyip içilecek. Halbuki Hz. Peygam
ber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: ''Altın ve gümüş kaplarda yemek 
yemek, dünyada kafirlere ahirette ise bize ôittir. "558 Cennet'te mO.sıki mubah diye 
dünyada da mubah olsa altın ve gümüş kaplardan yemek yemek de mubah olur
du. Halbuki Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyuruyor: "Dünyada 
şarap içen ahirette içemez. Dünyada ipek giyen ahirette giyemez"559 Hz. Peygam
ber -sallallahu aleyhi vesellem- altın ve gümüş hakkında da ''Altın ve gümüş kaplarda 
yemek yemek, dünyada kafirlere ahirette ise bize aittir. " buyurmuştur. Böylece 
dünyada iken bu yiyecek ve içeceklerden faydalananların ahirette onlardan fay
dalanamayacaklarını bildirmiştir. 

Cennet halkının faydalanacağı bu nimetlerden dünyada iken faydalanmış 
olan kimsenin - Cennet' e girse bile - bunlardan mahrum olması hususunda 
ise şunlar söylenebilir: İbn Ebi Hatim, babası- İbrahim b. el-Münzir el-Huzami 
-Hasan b. Ali b. Hasan el-Berrad - Hamid el-Harrat kanalıyla Muhammed b .  
Ka'b ' ın şöyle dediğini nakletmiştir: 

-Dünyada bunlardan faydalanan kimse ahirette faydalanamaz. 

Bu söz üzerine Hamid el-Harrat, Muhammed b. Ka'b'a şöyle dediğini nak
letmiştir: 

- O kişi tevbe ederse Allah onu Cennet'e koyar. Allah Teala Cennet halkının 
Cennetteki durumu hakkında ise şöyle buyuruyor: "Gafur ve rahim olan Allah 'ın 
ikramı olarak orada sizin için canlarınızın çektiği her şey var ve istediğiniz her şey 
orada sizin için hazırdır. "560 

Bunun üzerine Muhammed b .  Ka'b şu karşılığı verir: 

558 Buhar! (X/97) Eşribe, Bab: eş-Şürb fi aniyeti'z-zeheb 
559 Aslında birinci cümle bir hadis, ikinci cümle ayrı bir hadistir. Birincisi için bk. Müslim ( IV/686-

687) Eşribe, Bab: UkCıbetü men şeribe'l-hamr. İkincisi için bk. Buharı (X/296) Libas, Babu 
lübsi ' l-harlr li 'r-rical ve kadru ma yecCızu minh; Müslim (IV/778) Libas, Babu tahrimi'z
zeheb ve'l-harlr. 

560 Fussılet 41/3 1 -32 
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- Allah dünyada faydalanmış olduğu o nimetleri o kişiye unutturur. Böylece 
o kimse ahirette o nimetlerden faydalanamaz. Yahut da dünyada bu nımetlerden 
faydalanmış olan kimselerin ahirette faydalanamayacağını bildiren hadisler, o ki
şinin Cennet' e giremeyeceği anlamındadır. Çünkü ahirette bu nimetlerden Cen
net halkı faydalanmaktadır. o halde ahirette bu nimetlere erişemeyeceği belirti
len kimseler Cennet halkından olamayacak demektir. 

Muhammed b .  Ka'b'dan naklettiğimiz bu iki görüş, söz konusu hadisler hak
kında selefin yaptığı iki farklı yorumdur. 

Şarap içmek, altın ve gümüş kaplar kullanmak ve erkekler için söz konusu 
olan ipek giymek gibi yasaklara dünyada uyan kimse ahirette bu nimetlerden 
faydalanacaktır. Aynı şekilde, dünyada çalgı ve eğlenceden uzak duran kimsele
re de Cennet'te güzel bir musıki ziyafeti verileceğini söylemek, musıkinin Cennet 
halkına mubah olduğundan yola çıkarak dünyada da mubah olduğu sonucuna 
ulaşmaktan daha sağlam ve doğruya daha yakın görünmektedir.561 
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16. Kafir olup, ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayan/ara ge
lince; işte onlar daima azapda tutulurlar. 

1 7. Akşamladığınız zaman ve sabahladığınızda Allah 'ı tesbih edin. 

18. Göklerde ve yerde hamd, yalnız O'nundur. Gündüzün sonunda 
ve öğle vaktine vardığınızda da (tesbih edin) . 

19. Ölüden diriyi çıkartır, diriden de ölüyü çıkartır. Arzı da öldükten 
sonra diriltir. İşte siz de böyle çıkarılacaksın ız. 

Tefsiri : 

Allah Teala, bu ayet-i kerimede, insanların yaratılışını örnek vererek yeniden 
yaratılışı ispatladı ve r � "çıkarır" kelimesiyle bu iki hususu birbirine yaklaştırdı . 
Ayetin manası şudu�'Dirinin ölüden,  ölünün diriden çıkması gibi insanlar da 
öldükten sonra gömülü oldukları yeryüzünden diri olarak çıkarlar.562 

561 el-Kelam 'ala mes'eleti's-sema' (246-255) 
562 İ'lamu'l-Muvakkıtn (1/186) 
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20. Sizi topraktan yaratmış olması sonra da beşer olup dağılmanız da 

O'nun ayetlerindendir. 
21 . Sizin için nefislerin izden kendileri ile sükun bulacağınız ve ara

nızda muhabbet ve merhamet kıldığı eşler yaratmış olması da O'nun 
ayetlerindendir. Muhakkak bunlarda düşünen bir topluluk için ayetler 
vardır. 

22. Göklerle yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı ol
ması da O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunlarda alimler için ayetler 
vardır. 

23. Geceleyin ve gündüzün uyumanız ve O 'nun lütfundan (rızık) 
aramanız da O'nun ayetlerindendir. Muhakkak bunlarda işiten bir top
luluk için ayetler vardır. 

24. Korku ve ümitle size şimşeği göstermesi ve gökten su indire
rek yeryüzünü ölümünden sonra o su ile can/andırması da O'nun 
ayetlerindendir. Muhakkak bunda aklını kullanan bir topluluk için 
ayetler vardır. 

25. Göklerin ve yerin O'nun emri ile durması da O'nun ayetlerindendir. 
Bundan sonra sizi bir tek çağırışla çağırınca hemen yerden çıkıverirsiniz. 

Tefsiri: 

Allah Teala bu surelerde çeşitli ayetler zikretmiş, göklerin ve yerin yaratılışı 
ile toplumların dil ve renklerinin farklılığını alimlere bir dellli olarak takdim etmiş
tir. Çünkü onların hepsi, bunun açık-seçik bir delll olduğunu bilmektedirler. 

Keza erkeklerin sükunet bulduğu eşler yaratıp aralarında sevgi ve merhamet 
kılmasının ise düşünen kimseler için ibret olduğunu bildirmiştir. Çünkü kişinin 
eşiyle huzur bulması ve eşler arasındaki sevgi, şefkat ve merhamet ancak dü-
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şünce ve basiret gözüyle görülebilecek bir durumdur. Bu huzur ve sevginin çık
tığı hikmet, rahmet ve kudrete basiret gözüyle bakan kimse, Allah' ın rububiyet, 
üluhiyet, hikmet ve rahmetiyle yaratıklarına lütufta bulunan gerçek ilah olduğu
nu anlar. 

Aynı şekilde geceleyin uyumanın, gündüz de Allah'ın lütfuyla geçim temin 
edip çalışmanın dinleyen bir topluluk için ibretler taşıdığını belirtmiştir. Buradaki 
"dinleme" ile kasıt; anlamak, ayetler hakkında kafa yormak ve onlarla peygam
berlerin haber verdiği ölümden sonraki hayat ve diriliş arasında ve gece uyku
sundan uyandıktan sonra geçim için çalışmak üzere kalkmak arasında irtibat 
kurmaktır. işte bundan, sadece peygamberlerin getirdiği prensipleri dinleyen, 
onlara kulak veren ve bundan ibret alan kimseler faydalanabilir. 

Şimşeğin çakmasının, yağmurun yağmasını ve onunla yeryüzünün dirilişinin 
akleden kimseler için ibret olduğunu belirtmiştir. Çünkü bunlar gözle görülen ve 
duyu organlarıyla algılanan hadiselerdir. Kişi, kalp gözüyle bunlara bakar ve ak
lını kullanırsa Allah Tea.Ja'nın varlığını, kudretini , bilgisini, merhametini, hikme
tini ,  bildirmiş olduğu ölümden sonra dirilişin kuruyan toprağın canlanması gibi 
gerçekleşeceğini kavrar. Bunlar ancak akledilerek ve kalp gözüyle idrak edilebilir. 
Duyu organları bunu gösterir, akıl da bunların birer ibret olduğunu kavrar. 

Allah Teala, gözün gördüğü ve aklın delil ve şahit tutulduğu bir ibret vesikası 
zikretmektedir: "Yine O'nun de/illerindendir ki, size korku ve ümit vermek üzere 
şimşeği gösteriyor, gökten su indirip ölümünün ardından arzı onunla diriltiyor. 
Doğrusu bunda, aklını kullanan bir kavim için dersler vardır. " 

Sözünü kalpler için hayat ve manevi hastalıklar için şifa kılan Allah' ın şanı 
çok yücedir. 563 

Eşini seven kimse kınanmaz. Aksine eşini sevmesi, kişinin olgunluğunu gös
terir. Nitekim Allah Teala, eşlerin kulları için bir lütuf olduğunu bildirmek üze
re şöyle buyurmuştur: "Kaynaşmanız için size kendi (cinsi)n izden eşler yaratıp 
aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de O'nun (varlığının) delillerindendir. 
Doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır. "564 

Allah Teala, kadını erkeğin kalbinin huzur bulacağı bir vesile kılmış, erkekle 
kadın arasında da merhametle karışık bir sevgi, saf bir muhabbet var etmiştir.565 

563 Miftahu Dari's-Seade (203-204) 
564 Rum 30/21 
565 el-Cevabu' l-Kafi (357-358) 
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26. Göklerle yerde olanlar O'nundur. Hepsi O'na boyun eğicidirler. 
27. Yaratıkları ilkin yoktan var eden sonra da onu tekrar iade eden 

O'dur. Ve bu O'na göre daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüksek 
sıfat(lar) yalnız O'nundur. O, Azizdir, Hakimdir. 

28. (Allah) size kendi nefislerinizden bir m isal getirdi. Size rızık ola
rak verdiklerimizde eliniz altındaki kölelerinizin size ortak olup o rızıkta 
hep birlikte eşit olmayı ve kendiniz (gibi) hür olan diğer ortakların ızdan 
çekindiğiniz gibi onlardan da çekinmeyi kabul eder misiniz? İşte akılla
rın ı kullanan bir topluluk için ôyetleri böylece açıklarız. 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerimenin manası şudur: Sizden biriniz, kölesinin kendisine ortak 
olmasını istemezken üluhiyet konusunda benim kullarımın bana ortak olduğu
nu nasıl iddia edersiniz? İlahlık sadece bana yaraşır, başka hiç kimseye değil! 
İlahlığı başkalarına da yakıştıran kimse beni hakkıyla takdir edememiş, bana 
layıkıyla saygı duymamış, yaratıklanmdan ayn olarak sahip olduğum ülCıhiyeti 
bana tahsis etmemiş demektir. 

Allah'la birlikte başka varlıklara kulluk eden kimse Allah' ı  layıkıyla takdir 
edememiş demektir.566 

Bu ayet-i kerimede Allah Teala, kölelerinin kendilerine ortak olmasından 
hoşnut olmadıklarını zikrederek Allah'tan başka ilah edinen kimselerin davra
nışlarını çürütüyor ve şöyle buyuruyor: Sizden biriniz, kölesinin kendisine ortak 
olmasını hoş karşılamaz ve buna razı olmazken benim kullarımı nasıl bana ortak 
kılar da bana kulluk eder gibi onlara kulluk edersiniz? 

Bu, Allah'tan başka varlıklara kulluk etmenin aklen ve vicdanen çirkinliği 
bilinen bir davranış olduğunu açıklar. Vahiy, bu konuda sadece aklı ikaz etmiş ve 
onun yapısında zaten mevcut olan bu bilgiye bir yönlendirmede bulunmuştur.567 

566 el-Cevabu' l-Kafi (357-358) 
567 Medaricü' s-Salikln (1/240) 
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29. Hayır, zulmedenler, bilgisizce hevôlarına uydular. Allah 'ın saptır
dığın ı  hidayete ulaştıracak kimdir? Onlar için h içbir yardımcı olmaz. 

30. Sen yüzünü Hanif olarak dine, Allah 'ın insanları üzerinde yarat
tığı fıtratına dosdoğru çevir. Allah 'ın yaratışın ı  değiştirmek sözkonusu 
değildir. Dosdoğru din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. 

31 . O'na dönenler olun. O'ndan korkun. Namazı da dosdoğru kılın 
ve m üşriklerden olmayın .  

Tefsiri: 

Allah Teala, "yüzü dine çevirme" ifadesinin; samimiyetle yönelmek ve din 
uğrunda çaba sarfetmek demek olduğunu, sadece Allah'a yönelip başkaların
dan yüz çevirerek O'nu sevmeyi ve O'na kulluk etmeyi de içine aldığını açıkla
maktadır. 

Allah Teala, kullarını bu özellikte yaratmıştır. Eğer yaratılışlarıyla baş başa bı
rakılsalar bu özellikten yüz çevirmez ve başka bir tercihte bulunmazlar. Ne var ki , 
bu yaratılış değiştirilip bozulabilmektedir. Nitekim Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem- şöyle buyurmaktadır: "Her çocuk fıtrat üzere doğar. Daha sonra anne ve 
babası onu Yahudi, Hıristiyan veya Mecusi olarak yetiştirir. Nitekim hayvanlar da 
hiçbir kusuru olmaksızın sapsasağlam doğarlar. Siz kesik atmadan önce onlarda 
her hangi bir kusur görmezsiniz" Daha sonra Ebu Hureyre -radıyallahu anh- şöyle 
demiştir: Dilerseniz şu ayeti okuyun: "Yüzünü  hanif olarak dine, Allah insanları 
hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allôh 'ın yaratışında değişme yoktur. İşte 
dosdoğru din budur; fakat insanların çoğu bilmezler. Hepiniz O'na yönelerek 
O'na karşı gelmekten sakın ın!" 

Ayet-i kerimede bulunan �- _:! "Hepiniz O'na yönelerek" ifadesi, mef'Cılün 
bih ( nesne) olan ı..1"81 " insanlar" kelimesinin durumunu niteleyen hal (durum 
zarfı) olduğu için mansuptur (üstündür) . Buna göre anlamı "Allah, insanları, 
kendisine yönelici özellikte yaratmıştır" demektir. 

Allah'a yönelmek ise, başkalarından yüz çevirip sadece O'nu sevip O'na 
yönelmeyi ihtiva eder. 

İmam Müslim' in ,  es-Sahih adındaki eserinde , '!yad b. Hımar'dan naklet
tiğine göre Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: ''Allah 
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Teala, vahiy ile bana öğretmiş olduğu sizin bilmediğiniz hususları size öğretmemi 
emretmiştir. O, şöyle buyurmuştur: Kullarıma bahşettiğim her mal helaldir. Ben, 
kullarımı hanif (tevhfd ilkesine yatkın) olarak yarattım. Ancak şeytanlar gelip onları 
dinlerinden saptırdı, onları, hakkında h içbir delil indirmediğim varlıkları bana or
tak kılmaya sevketti ve onlara benim helal kıldığım şey/eri haram kıldı. "568 

Demek ki Allah Teala, kullarını ,  sadece kendisine itaat etmeyi, boyun eğme
yi ve layıkıyla sayıp sevmeyi içeren tevhid ilkesine yatkın bir şekilde yaratmıştır. 
Gökler, yer ve bu ikisi arasındakilerin yaratılışın ve ahenkli bir şekilde çalışma
sının sebebi ve gereği budur. Kainat bunun için vardır. Cennet ve Cehennem 
bunun için yaratılmış, peygamberler bunun için gönderilmiş, kitaplar bunun için 
indirilmiştir. Bunu dikkate almayan ve başka tercihlerde bulunan toplumlar bu
nun için helak edilmiştir. 

Allah Teala'nın tapılmaya, sevilmeye ve övülmeye layık olması kendiliğin
den ve mutaka gereken bir durumdur. O, Gani (hiçbir şeye muhtaç olmayan) ,  
gücü her şeye yeten,  el-Hayy (diri) ve el-Kayyum (her şeyi yöneten) ,  es-Semi' 
ve el-Basir (her şeyi işitip gören) olduğu gibi gerçek İlah' tır da. İlah; sevilmeye, 
sayılmaya, çekinilmeye, itaat edilmeye, tevazu gösterilmeye, kulluk edilmeye ve 
tapılmaya layık olan varlık demektir. 

Allah Teala, kullarını yaratmamış olsaydı bile tapılmayı hak eden yegane 
gerçek İlah olurdu. Nitekim O, kulları kendisine kulluk etmese de kulluk edilmeye 
layıktır. Kullarının kendisine kulluk edip tapınmamasını ve kendisini övmemesini 
takdir etmiş olsaydı bile yine tapılmaya ve övülmeye layık olurdu. Çünkü Allah, 
kullarını yaratmadan önce de, onları yarattıktan sonra da, onları yok ettikten 
sonra da tapılmaya layık olan yegane ilahdır. İlahlığı ve övülmeyi, onları yarat
ması ve onlara herhangi bir şeyi emretmesi sebebiyle hak etmemiştir. Aksine 
O' nun ilahlığı, hiçbir şeye muhtaç olmaması ,  övgü ve yüceliğe layık oluşu, ken
disinden ayrılması mümkün olmayan zati özelliklerdir. Çünkü O, varlık, dirilik, 
kudret, ilim gibi kemal sıfatlarına haizdir. 

Allah'ın dostları , has kulları ve sevenleri, bilmektedirler ki, akıl ve yaratılışa 
göre kulluk etmeye Allah Teala'dan daha layık bir varlık ve O'ndan yüz çevir
mekten de daha çirkin bir davranış yoktur. Çünkü akıl ve yaratılış, peygamber 
göndermemiş, kitap indirmemiş, Cennet ve Cehennemi yaratmamış olsaydı bile 
Allah ' ın kulluk edilmeye layık olduğuna şahitlik edip durmaktadır. Peygamber
lerin gönderilmesi ve kitapların indirilmesi , Allah Teala'nın yaratılış ve akıllara 
vermiş olduğu bu özelliği güçlendirmek, mükemmelleştirmek ve yapmış olduğu 
lCıtfu artırmak içindir. Böylece din ve yaratılış birbiriyle uyumlu hale gelmiş ve 
her ikisinin de aynı kaynaktan geldiği ortaya çıkmıştır. Yaratılış, din ve aklın gere-

568 Müslim (V/716) Cenne, Bab: es-Sıfat elletl yu'rafu biha ehlü'l-cenne; Ahmed b. Hanbel 
(IV/162) 
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ği olarak bu gerçeği gören Allah' ın dostları, derhal ona kulluk etmişler, O'nu sev
miş, yüceltmiş ve övmüşlerdir. Çünkü yaratılış, din ve akıl bir olup her taraftan 
aynı gerçeği haykırmakta ve yaratıcı , ilah ve yardımcı olan Allah'a çağırmakta
dır. Bunun üzerine onlar da, hiçbir şüpheye düşmeyen ,  O'ndan yüz çevirmeyi ve 
başkalarını tercih etmeyi gerektirici hiçbir arzu ve hevese kapılmayan mutmain 
kalpleriyle O'na yönelmişler, "Haydi kurtuluşa! "  çağrısını yapan muhabbet ve 
itaatin gereklerine derhal uymuşlar, gerçek efendileri olan Allah' ın hoşnutluğunu 
elde etmek için canlarını feda etmişler, O'na ulaşmayı arzu etmişler ve bu uğurda 
bir çok meşakkate göğüs germişlerdir. Onların dini sevgi dinidir. O din , zorlama 
içermeyen bir dindir. Onlar, sevgi dolu kimselerin takip ettikleri ve hiçbir kesintisi 
olmayan bir gidişata sahiptirler.569 

Bu ayetteki i...l'"t.:.ıı "insanlar" kelimesi, tüm insanları içine alır. Böylece, Allah 
Teala'nın, tüm insanları bu özellikle yarattığı anlaşılır. Ayrıca ..lıı �J4 "Allöh 'ın 
yaratışı" ifadesindeki "yaratılış" kelimesinin Allah'la oluşturduğu isim tamlaması; 
kınama değil ,  övgü içerir. Böylece ayette söz konusu edilen yaratılışın; "Allah' ın 
dini" , "Allah' ın evi" ve "Allah' ın devesi"570 tamlamalarında olduğu gibi övülen 
bir yaratılış olduğu, kınanmadığı ortaya çıkmaktadır. Nitekim Allah Teala şöy
le buyuruyor: "Sen yüzünü hanlf olarak dfne, Allah insanları hangi fıtrat üzere 
yaratmış ise ona çevir" 

Ümmetin ilk nesillerinin yaptığı açıklama şöyledir: İbn Cerir et-Taberi şöyle 
demiştir: Allah Teala şöyle buyuruyor: Ey Muhammed! Yüzünü, Allah' ın çevir
miş olduğu yöne çevir. O, O'na dosdoğru itaat etmeyi içeren dindir. Ayette geçen 
"Allah' ın fıtratı" ise, Allah' ın insanları yarattığı özelliktir. ö� "fıtrat" kelimesi, 
öncesindeki � 0jjj �ıp. j Hı:; "Sen yüzünü hanfj olarak dine çevir" ayetinin 
manasından anlaşılan fiilin masdarı olduğu için mef 'Cıl-i mutlak olarak mansup 
(üstün) olmuştur. Çünkü ayetin anlamı ö_,6 clb � i...l'"UI  .uıı _,6 "Allah insanları 
bu özellikte yaratmıştır" şeklindedir. 

Daha sonra Taberi "Bizim bu konudaki açıklamalarımızı te'vil yapan kimse
ler de söylemiştir" demiş ve ayetle ilgili olarak şu rivayetleri nakletmiştir: 

İbn Zeyd şöyle demiştir: "Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çe
vir" Fıtrat, İslam' dır. Allah'ın onları yaratmasından başlayarak ataları Adem' den 
beri insanların hepsi bunu kabul etmeye yatkın kılınmıştır. 

Mücahid şöyle demiştir: Fıtrat, din ve İslam demektir. 

Yezid b .  Ebi Meryem' in nakline göre Hz. Ömer -radıyallahu anh-, Muaz b .  
Cebel' e -radıyallahu anh- şöyle sormuştur: 

569 Miftahu Dari's-Seade (42 1-423) 
570 Bu ifade, Kur'an-ı Kerim'de Hz. Salih' in (a.s) devesi hakkında kullanılmaktadır. Bk. Şems 

91/15 (Mütercimin notu) 
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- Bu ümmetin işlerinin yolunda gidişi neye bağlıdır? 

Muaz: 

- Kurtuluşu sağlayan üç esastır: İhlas, namaz ve itaat. İhlas, Allah' ın insanları 
yarattığı, yaratılışlarına doğuştan verdiği özelliktir. Namaz, dindir. İtaat ise koru
mayı sağlar. 

- Doğru söyledin! 

''A/lah 'ın yaratışında değişme yoktur" ayeti, Allah' ın dinini değiştirmek ola
cak şey değildir, böyle bir şey yapılması uygun değildir, anlamındadır. 

İbn Nedh, Mücahid' in ,  bu ayete "Allah' ın dinini değiştirmek yoktur" anla
mını verdiğini nakletmiş ve şunu ilave etmiştir: Sonra Mücahid, bu ayet hakkın
daki yorumunu öğrenmek için İkrime'ye bir adam gönderdi . İkrime ,  bu ayetteki 
"A//Cıh ' ın yaratışında değiştirme yoktur'" ifadesi ile hadım etmenin kastedildiğini 
ileri sürmüş. Bunu öğrenen Mücahid, "İkrime yanıldı ,  ayetteki j>. "yaratış" ke
limesiyle din kastedilmiştir" dedi ve şunu ekledi :  Allah ' ın yaratışında değiştirme 
yoktur. İşte dosdoğru din budur! 

Ayetteki J.>- "yaratış" kelimesiyle dinin kastedildiği görüşü başka bir kanalla 
İkrime' den de rivayet edilmiştir. Said b. Cübeyr, Dahhak, İbrahim en-Naha! ve 
İbn Zeyd' in görüşleri de böyledir. 

İbn Abbas -radıyallahu anh-, İkrime ve Mücahid'den yapılan bazı rivayetlere 
göre ise , ayetteki J;:. "yaratış" ile "hadımlaştırma"nın kastedildiği belirtilir. Bu 
iki görüş arasında bir tezat yoktur. Çünkü Allah Teala, Kur'an'da şeytanın şöy
le söylediğini belirtmektedir: "Kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların 
kulakların ı  yaracaklar (putlar için n işanlayacak/ar, şüphesiz onlara emredeceğim 
de A//Cıh ' ın yarattığını  değiştirecekler"571 Allah' ın ,  kullarının yaratılışına uygun 
kıldığı dini değiştirmek, O'nun yaratışını değiştirmek demektir. Hadımlaştırmak, 
hayvanların kulaklarını yarmak da O'nun yaratışını değiştirmek anlamına gelir. 
Bu sebeple Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- bunları birbirine benzetmiştir. 
Bir kısmı dini değiştirir, bir kısmı ise yaratılışı . . .  Biri , ruh ve nefsin yaratılış özelli
ğini değiştirir; diğeri ise bedeni yaratılış özelliğini .572 

571 Nisa 4/1 ı9 
572 Şifau' l-Alil (286-287) 
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32. O, dinlerini parça parça eden ve fırkalara ayrılanlardan (olma

yın). Bununla beraber her bir fırka sahip olduğundan memnundur. 
33. İnsanlara bir sıkıntı isabet etse, hemen Rabblerine yönelenler 

olarak O'na dua ederler. Sonra onlara nezdinden bir rahmet tattırırsa, 
bakarsın ki onlardan bir fırka, Rabb/erine ortak koşar; 

34. Kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler diye. Faydalanın 
bakalım! Yakında bileceksiniz. 

35 . Yoksa Biz onlara kesin bir delil indirdik de onlara, O'na ortak 
koşmalarını bu mu söylüyor? 

36. İnsanlara bir rahmet tattırsak ondan dolayı şımarıverirler. Elleri
nin önünden gönderdik/eri sebebi ile de onlara bir kötülük gelip çatarsa, 
hemen ümitlerini kesiverirler. 

37. Görmezler mi ki; şüphesiz Allah dilediğinin rızkını geniş tutar 
ve daraltır. Muhakkak bunda iman eden bir topluluk için ayet (ibret ve 
delil) ler vardır. 

38. Akrabaya, yoksula ve yolculara haklarını ver. Bu, Allah 'ın rızasını 
isteyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar umduklarına kavuşanların ta 
kendileridir. 

39. İnsanların malları arasında artış göstersin diye verdiğin iz her han
gi bir faiz, Allah katında artmaz. Fakat Allah 'ın rızasını arayarak verdiği
niz zekata gelince; işte onlar (mükafatları) kat kat artıranlardır. 



Bedai'ut-tefsir 

40. Allah sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldüren, sonra 
da sizi diriltecek olandır. Sizin ortakların ızdan bu işlerden birisini olsun 
yapabilen var mıdır? O, koştukları ortaklardan yüce ve münezzehtir. 

41 . İnsanların kendi elleri ile kazandıklarından ötürü karada ve de
nizde fesat başgösterdi. İşlediklerinin bazısını onlara tattırsın diye. Belki 
dönerler. 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerime dünyanın çeşitli hallerine uygundur. Onunla gerçekler ara
sında tam bir uyum vardır. 

Meyve, ekin ve hayvanlar hakkında her vakit nice felaket ve afetlerin meyda
na geldiği görülüp durmaktadır. Meydana gelen bu felaketlerin, birbirinin uzan
tısı olarak tetiklediği başka felaketlere sebep olduğu da görülmektedir. İnsanlar 
haksızlık ve azgınlık ettikçe Allah da onların gıdaları, meyveleri, havaları, suları , 
bedenleri, yaratılışları, suretleri, şekilleri ve huylarında -yaptıkları haksızlık, is
yan ve günahların gereği olarak - bela ve musibetler yaratıyor. Yemin olsun ki, 
buğday ve başka mahsullerin taneleri eskiden şimdikinden daha büyüktü. On
lardaki bereket de şimdikinden daha çoktu. Nitekim Ahmed b .  Hanbel rivayet 
zinciri vererek şöyle bir nakilde bulunmuştur: Emevi hanedanının fertlerinden 
birinin hazinelerinde, içinde hurma çekirdeği büyüklüğünde buğday taneleri bu
lunan bir kese ele geçirildi. Üzerinde "Adaletin uygulandığı günlerde yetişmiştir" 
ibaresi yazılıydı. Ahmed b. Hanbel bu kıssayı ,  Müsned adındaki eserinde rivayet 
ettiği bir hadisin hemen peşinden zikretmiştir. 

Bulaşıcı hastalık ve musibetlerin çoğu, o hastalık ve musibetlerle helak edil
miş olan geçmiş toplulukların uğratıldıkları azabın kalıntılarıdır. Onların işledik
leri davranışları işleyen kimselerin başına dert olmayı beklemektedir. Böylece 
geçmişte ve şimdi aynı davranışları işleyenler tam bir adalet gereği olarak aynı 
felaketle karşı karşıya kalmaktadır. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ,  taun 
hakkındaki hadisinde bu gerçeğe şöyle işaret etmiştir: "O, İsrôfl Oğulları 'na gön
derilen bir azap ve belô.nın kalıntısıdır" 

Aynı şekilde Allah Teala, bir topluluğa yedi gece sekiz gün rüzgarı musallat 
etmiş573, bu günlere de o rüzgardan bir kalıntı bırakmıştır. Bunda da bir öğüt ve 
ibret vardır. 

Allah Teala iyi ve günahkar herkesin davranışlarını yeryüzünde mutlaka bir 
takım sonuçlar doğuracak özellikte var etmiştir. İyiliği, zekatı ve sadakayı en
gellemeyi yağmurun yağmamasının, kıtlık ve kurak.lığın sebebi kılmıştır. Fakir
lere haksızlık etmeyi, ölçü ve tartıda hile yapmayı, güçlünün zayıfı ezmesini ise, 
hükümdarların ve merhamet yoksunu, taş kalpli yöneticilerin zulmünün oluş-

573 Burada Hud kavmi kastedilmektedir. Bk. Hakka 69/6-7 (Mütercimin notu) 
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masına sebep kılmıştır. Gerçekte onlar, halkın yaptığı kötü davranışların zalim 
yönetici suretine bürünmüş şeklidir. Allah Teala, adalet ve hikmeti gereği, in
sanların davranışlarını onlara uygun kalıp ve şekillerde göstermektedir. Onların 
davranışlarının neticeleri, bazen kıtlık, bazen kuraklık, bazen düşman ve zalim 
yöneticilerin zulmüne uğramak, bazen bulaşıcı hastalıklarla boğuşmak, bazen hiç 
kurtulamadıkları üzüntü, acı ve kederlere tutulmak, bazen gök ve yerin bereke
tinin kesilmesi, bazen de şeytanların azaba sebep olacak hususlara teşvik etmesi 
şeklinde ortaya çıkar. Böylece haklarındaki azap kelimesi gerçekleşir ve hepsi 
kendisi için yaratılıp hazırlanan akıbete uğrar. 

Akıllı olan kimse kainata basiret gözüyle bakar, onu müşahede eder ve 
Allah' ın adalet ve hikmetini görür. O zaman ona peygamberlerin ve onları izle
yenlerin kurtuluş yolunda oldukları, diğer yaratıkların da yok oluşa ve Cehen
neme gittikleri ayan-beyan görünecektir. Allah emrini yerine getiricidir. O'nun 
hükmünü bozacak, emrini geri çevirecek hiç kimse yoktur. Muvaffakiyyet sadece 
Allah' tandır. 574 

Mücahid şöyle demiştir: Zalim bir kimse yönetici yapılırsa haksızlık ve boz
gunculuk yapmaya uğraşır. Bu sebeple Allah Teala yağmur yağdırmaz, ekin ve 
insanlar helak olur. Allah Teala bozgunculuğu sevmez. 

Mücahid bu sözlerini müteakıben şu ayeti okumuştur: "İnsanların bizzat ken
di işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu, ki Allah yaptıklarının 
bir kısmını onlara tattırsın; belki de (tuttukları kötü yoldan) dönerler" 

Mücahid daha sonra çevresindekilere şöyle demiştir: Dikkat edin] Allah'a  
yemin olsun ayette söz konusu edilen deniz,  şu  sizin bildiğiniz deniz değildir. Her 
şehrin altında akmakta olan bir deniz vardır. Kastedilen budur! 

İkrime de şöyle demiştir: Dikkat edin ! Burada söz konusu edilen denizin 
şu sizin bildiğiniz deniz olduğunu söylemiyorum ben! Burada kastedilen deniz, 
şehirlerin altında bulunan denizdir. 

Katade ise şöyle demiştir: Ayetteki "kara" ile kastedilen şehir halkı, "deniz" 
ile kastedilen ise köy ve kırlarda yaşayan kimselerdir. 

Bize göre bu yorumun açıklaması şöyledir: Allah Teala, şu ayet-i kerimede 
tatlı suyu "deniz" olarak isimlendirmiştir: "İki deniz birbirine eşit olmaz. Bu 
tatlıdır, susuzluğu keser, içilmesi kolaydır. Şu da tuzludur, acıdır (boğazı yakar) . "575 
Yeryüzünde suyu tatlı olan bir deniz yoktur. O halde burada kastedilen akarsu
lardır. Çünkü denizlerin suyu tuzlu olur. Bu sebeple Katade, akarsuların aktığı ka
ralara bu suların ismini vererek buralarda yaşayan insanlara "akarsu boylarında 
yaşayanlar" manasında "deniz ehli" demiştir. 

574 Zadü'l-Mead ( IV/363-364) 
575 Fatır 35/12 • 
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İbn Zeyd şöyle demiştir: "Karada ve denizde düzen bozuldu" ifadesindeki 
.:.L:ii ı "bozukluk" ile "günahlar" kastedilmiştir. 

İbn Zeyd, ortaya çıkan bozukluğun sebebinin günahlar olduğunu, bozuklu
ğun bizzat günahlardan ibaret olduğunu belirtmek istemektedir. 

ı� t.?-:Üı � 1: 8 ;!4 ''Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın" ifadesindeki 
J "lam" edatı, lam-ı akıbe (sonucu göstermek} veya lam-ı ta'lll (sebep bildirmek 
için)dir. Birinci ihtimale göre ayetteki fesatla kasıt, kötülükler ve kulların isyan 
etmesi durumunda Allah' ın yeryüzünde yarattığı felaketlerdir. Kullar ne zaman 
bir günah işleseler Allah da onlara bir ceza hazırlar. Nitekim seleften bazıları şöyle 
demişlerdir: Siz ne zaman bir günah işleseniz Allah size bir ceza verir. 

Görünen o ki, ayette geçen "fesad" ile kasıt, günahlar ve onun gerektirdiği 
sonuçlardır. "Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın" ifadesi, bunu göster
mektedir. 

Allah Teala bize yaptığımız günahların pek azının sonucunu tattırmaktadır. 
Eğer tüm davranışlarımızın sonuçlarını tattırsaydı yeryüzünde h içbir canlı bırak
maz, hepsini helak ederdi.576 

42. De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın da sizden önce geçenlerin 
ôkibetlerinin nasıl oduğuna bir bakın. Onların çoğu müşrik/erdi. " 

43. Asla geri çevirilemeyecek ve insanların da bölük bölük ayrılacağı 
b ir gün olan Allah 'ın o günü gelmezden evvel yüzünü o dosdoğru dine 
çevir. 

576 Fatır 35/45 Bk. el-Cevabü'l-Kafi (89-90) 
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44. Kim küfre saparsa, küfrü kendi aleyhine olur. Kim de salih amel 

işlerse onlar da kendileri için (iyi bir yer) hazırlamış olurlar. 
45. Ta ki iman edip salih amel işleyenlere kendi lütfundan karşılık 

versin. Çünkü O, kafirleri sevmez. 
46. Rahmetinden size tattırması, emri ile gemilerin akıp gitmesi, O'nun 

lütfundan arayasınız ve olur ki şükredersin iz diye, rüzgarları müjdeciler 
olarak göndermesi de O'nun (kudretine belge olan) ayetlerindendir. 

47. Anda/sun ki Biz senden önce kavimlerine rasuller gönderdik. 
Onlar da kavimlerine açık açık delillerle geldiler. Biz de günahkarlardan 
intikam aldık. Mu 'minlere yardım etmek ise zaten üzerimize bir haktır. 

Tefsiri : 

Bu, Allah Teala'nın kendisi için hak olarak gördüğü bir şeydir. Ayetteki J;
"hak" kelimesinin ve � edatının da gösterdiği üzere, bu, hem bir talep hem de 
Allah' ın gerekli gördüğü bir husustur.577 

577 Bedfüu' l-fevfüd (11/162) 
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48. Allah O'dur ki, rüzgarları gönderir de onlar bir bulut kaldırırlar, 
gökte dilediği şekilde onu (bazen) yayar, (bazen) parça parça da eder. 
Yağmurun onların arasından çıktığın ı  görürsün. Onu dilediği kullarına 
isabet ettirince, onlar hemen seviniveririrler. 

49. Hôlbuki onlar bundan önce, üzer/erine yağmur indirilmeden 
önce, gerçekten ümit kesmişlerdi. 

50. Allah 'ın rahmet eserlerine bir bak: O ölümünden sonra arzı nasıl 
diriltiyor? İşte bunu yapan -hiç şüphesiz- ölüleri diriltecektir. O, herşeye 
gücü yetendir. 

51 . Eğer Biz bir rüzgar göndersek, onlar da ardından onu (ekini) 
sararmış görürlerse, bundan sonra onlar muhakkak inkôra saparlar. 

52. Bu yüzden sen, yüz çevirip geri gittiklerinde ölmüşlere ve sağır
lara dôveti işittiremezsin. 

53. Sen kör olanları, sapıklık/arından h idôyete iletecek de değilsin. 
Sen ancak ôyetlerimize iman edip teslim olanlara işittirirsin. 

54. Allah sizi (önce) bir zaaftan yaratan, sonra zayıflığın ardından 
kuvvet, sonra kuvvetin ardından zayıflık ve ihtiyarlık kılandır. Dilediğini 
yaratır. O çok iyi bilendir, gücü yetendir. 

55. Kıyametin kopacağı gün günahkôr/ar bir saatten başka eğlenme
dik/erine yemin edeceklerdir. Onlar işte böyle döndürülüyor/ardı. 

56. Kendilerine ilimle iman verilmiş olanlar diyeceklerdir ki: ''Anda/
sun ki, Allah 'ın Kitabında (belirttiği üzere) diriliş gününe kadar eğlendi
niz. İşte bu, yeniden diriliş günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz. " 

57. O günde zulmedenlere mazeret bildirmeleri fayda vermez ve on
lardan Rabblerini razı etmeleri de istenmez. 

58. Anda/sun ki, Biz bu Kur'ôn'da insanlara her çeşit misalden örnek 
verdik. Anda/sun eğer onlara bir ôyet getirsen o kôfirler elbette şöyle 
diyeceklerdir: "Siz ancak bôtı/ şeyler uyduran/arsınız. " 

59. işte bilmeyenlerin kalb/eri üzerine Allah böyle mühür vurur. 
60. O halde sabret. Muhakkak ki Allah 'ın va 'di haktır. İnanmayanlar 

asla seni aceleciliğe sürüklemesin. 



LOKMAN SÜRESİ 
[34 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 
1 .  Elif, Lam, Mfm. 
2. Bunlar, pek hikmetli Kitabın ayetleridir. 
3. Ihsan edenler için hidayet ve rahmettir. 
4. Onlar ki, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve onlar ahirete 

kesin olarak iman edenlerdir. 
5. İşte onlar, Rabblerinden bir h idayet üzeredirler ve onlar felah bu

lanların ta kendileridir. 
6. İnsanlardan kimisi, (insanları) bilgisizce Allah 'ın yolundan saptır

mak ve o ayetleri bir eğlence edinmek için boş sözleri satın alırlar. İşte 
onlar için horlayıcı b ir azab vardır. 

7. O kimseye, ayetlerimiz okunduğu zaman güya iki kulağı sağırmış 
da bunları işitmemiş gib i büyüklenerek yüz çevirir. Sen ona çok acıklı 
bir azabı m üjdele! 
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Tefsiri: 

Seleften bir çok kimse ayetteki ��I � "boş laf"ı çalgı olarak tefsir etmiştir. 
Bu konuda müminlerin annesi Hz. Aişe' den -radıyallahu anh- merfü (rivayet zinciri 
Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- kadar ulaşan) şöyle bir hadis nakledil
mektedir: "Allah Teala, şarkı söyleyen cariyeyi, onun alım-satımını, ondan elde 
edilen karı, ona şarkı öğretilmesini ve onu dinlemeyi yasaklamıştır" Daha son
ra Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şu ayet-i kerimeyi okudu: "İnsanların 
öylesi var ki, herhangi bir ilmi delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve 
sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. "578 

Tirmizi de Ebu Ümame kanalıyla şöyle bir hadis rivayet etmiştir: Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: "Şarkı söyleyen cariyelerin alım
satımıyla uğraşmayın ve onlara şarkı öğretmeyin! Onların ticaretinde h içbir hayır 
yoktur. Onlardan elde edilen gelir de haramdır. Şu ayet-i kerime bu konuda nazil 
olmuştur: İnsanların öylesi var ki, herhangi bir ilmi delf/e dayanmadan Allah yol
undan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. "579 

Bu hadisi Ahmed b. Hanbel ve Abdullah b .  ez-Zübeyr el-Humeydi "Müs
ned" adındaki eserlerinde rivayet etmişlerdir. 

Şu halde ��ı _,.iJ ifadesini sahabe ve tabiunun çalgı ile tefsir ettiği sabit 
olmuş demektir. 

Ebü's-Sahba şöyle demiştir: Abdullah b .  Mes'Od'a -radıyallahu anh- bu ayetin 
tefsirini sordum. Şöyle dedi: Burada kastedilen çalgı ve onu dinlemektir. 

"Suyun bitkiyi bitirmesi gibi çalgı da kalpte nifak oluşmasına sebep olur" 
sözü de ona aittir. 

İbrahim en-Naha! ve Hasan-! Basri de, bu ayette kastedilenin çalgı olduğu
nu belirtmişlerdir.580 

Vahidi ve başkaları şöyle demiştir: Müfessirlerin çoğu ayetteki ..::..:�ı � 
"lehve'l-hadis (boş söz)" ifadesiyle çalgının kastedildiği görüşündedir. Said b .  
Cübeyr ve Mukassem'in rivayetine göre İbn Abbas -radıyallahu anh- böyle söyle
miştir. Ebü's-Sahba'nın nakline göre İbn Mes'ud da -radıyallahu anh- bu görüştedir. 
Mücahid ve İkrime'nin görüşleri de aynı doğrultudadır. 

Sevr b. Ebi Fahta'nın, babasından naklettiğine göre İbn AbbaS- -radıyallahu 
anh- bu ayet hakkında şöyle demiştir: Burada söz konusu edilen,  gece gündüz 
şarkı söyleyen cariyeler alıp satan kimselerdir. 

578 Bu hadisi Taberanl el-Evsafta rivayet etmiştir. Ayrıca bk. Mecmau'z-Zevfüd ( IV/91 ) ;  İbni ' l 
Cevzl, Telblsü İblis (333);  İbn Ebi'd-dünya, Zemmu'l-Melah! (37) 

579 Tirmizl (111/89) Tefsir, Bab: SCıretü Lukman; İbn Mace (11/10), Ticarat, Bab: el-Hass 'ale'l
Mekasib. Elbanl, Tirmizl'nin naklettiği her iki yerde de bu hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. 

580 el-Kelam fi Mes'eleti's-Sema' ( 1 1 1- 1 13)  
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İbn Ebi' Nedh de Mücahid' in şöyle söylediğini nakletmiştir: Bu ayette kaste
dilen, şarkı söyleyen köle ve cariyelerin yüksek fiyatla satın alınıp onların şarkıla
rının ve bu şarkılarla aynı mesabedeki boş sözlerin dinlenmesidir. 

Mekhul'ün görüşü ve Ebu İshak' ın terdhi de bu doğrultudadır. 

İbn Ebi' Nedh sözlerine şunu eklemiştir: Bu ayetin açıklamasıyla ilgili yapılan 
yorumların çoğu, ayette geçen ��I jJ "lehve' l-hadi's" ifadesinin çalgı olduğu 
yönündedir. Çünkü çalgı, Allah ' ı  anmaktan alıkoyar. 

Vahidi' şöyle demiştir: Ayeti açıklayan alimler şunu ileri sürerler: Eğlence , 
şarkı, çalgı ve çalgı aletlerini Kur'an a terdh eden herkes ayette zikredilen kına
maya hedef olur. Her ne kadar ayette 0� "satın alır" kelimesi kullanılmışsa da 
bu kelime Kur'an-ı Kerim'de "değiştirme" ve "tercih etme" anlamında kullanıl
maktadır. Kur'an'da bunun birçok örneği vardır. Katade'nin bu ayet hakkında 
söylediği şu söz de bunu gösterir: Ayette söz konusu edilen kimse bir para harca
mıyor da olabilir. Ancak onun hak sözü bırakıp boş sözlerle ilgilenmesi ve onları 
terdh etmesi sapık olması için yeter. 

Vahidi', "Bu yoruma göre bu ayet, çalgının haram olduğunu gösterir" dedik
ten sonra İmam Şafü'ye göre alenen çalgı ile uğraşan kimsenin şahitliğinin kabul 
edilmediğini ekler ve sözlerini şöyle sürdürür: Bu konuda en çok sakınılması 
gereken, cariyelerin şarkılarıdır. Çünkü bu konuda birçok tehdit varit olmuştur. 
Bunlardan biri Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle söylediğine dfür 
yapılan rivayettir: "Cariyelerin söylediği şarkıları dinleyenin kulaklarına kıyamet 
gününde erimiş kurşun dökülür"581 

��ı � "lehve'l-hadls" ifadesinin çalgı ile açıklanması , merfCı (rivayet zin
ciri Hz Peygamber' e kadar ulaşan) bir hadisle de sağlam olarak bize ulaşmıştır. 
Ahmed b .  Hanbel'in ve Abdullah b .  ez-Zübeyr el-Humeydi"nin Müsned adın
daki eserlerinde ve Tirmizi"nin Cami' adındaki eserinde Ebu Ümame kanalıyla 
- Tirmizl'nin eserinde yer alan ifadelere göre - Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve
sellem- şöyle buyurmuştur: "Şarkı söyleyen cariyelerin alım-satımıyla uğraşmayın 
ve onlara şarkı öğretmeyin! Onların ticaretinde hiçbir hayır yoktur. Onlardan 
elde edilen gelir de haramdır. " Şu ayet-i kerime buna benzer konularda nazil 
olmuştur: "İnsanların öylesi var ki, herhangi bir ilmf de/f/e dayanmadan Allah 
yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. " 

Bu hadisin rivayet zincirinde her ne kadar Ubeydullah b. Zahr, Ali b .  Yezll 
el-Elhan! ve Kasım yer alsa ve Ubeydullah ile Kasım sağlam fakat Ali zayıf bir 
ravl olsa da, bu hadisi destekleyen başka hadisler vardır. Onları inşaallah ileride 
zikredeceğiz. Şimdilik sahabe ve tabiunun ��ı _,.6J "lehve' l-hadi's" ifadesini, 

581 Elbanl, İbn Asakir' in rivayet ettiği bu hadisin zayıf olduğunu belirtmiştir. Bk. Da!fu' l-Cami ' ,  
rakam: 5418.  
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çalgı ile açıkladıklarını söylemek yeterlidir. Bu açıklama İbn Abbas -radıyallahu 
anh- ve İbn Mes'ud'dan -radıyallahu anh- gelmiştir. 

Ebü's-Sahba şöyle demiştir: İbn Mes'Cıd'a bu ayetin manasını sordum. "Tek 
olan Allah'a yemin olsun ki, ayette kastedilen çalgıdır" dedi ve bu cümleyi üç 
defa tekrarladı .  

İbn ömer'in de -radıyallahu anh- ayette çalgının kastedildiğini belirttiği sağlam 
bir şekilde bize ulaşmıştır. 

Hakim, el-Müstedrek adındaki eserinin et-Tefsir bölümünde şöyle der: Bu 
ilmi öğrenmek isteyen kimse bilmelidir ki, Buhar! ve Müslim'e göre vahyin ve 
Kur'an'ın inişine şahit olan sahabllerin yaptığı tefsir müsned (rivayet zinciri ke
sintisiz bir şekilde Hz. Peygamber' e ulaşmış) hadis gibidir. 

Hakim, aynı eserinin bir başka bölümünde de şöyle demiştir: Bize göre 
sahabilerin yaptığı tefsir, merfü' (rivayet zinciri Hz. Peygamber' e ulaşmış) hadisle 
eşdeğerdir. 

Bu görüşte her ne kadar bir düşünme payı bırakmak gerekirse de, sahabilerin 
yaptığı tefsirin sonraki insanların yaptığı tefsire tercih edileceğinde şüphe yoktur. 
Çünkü Allah' ın ,  Kitab' ında hangi manaları kastettiğini ümmet içinde en iyi bilen 
onlardır. Zira Kur'an onlara inmiş, ümmet içerisinde ilk muhatap alınan onlar ol
muştur. Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- hem sözlü hem de uygulamalı 
olarak yaptığı açıklamalara şahit olmuşlardır. Ayrıca onlar gerçekten Arapça'yı 
düzgün konuşan katıksız Araplardan oluşmaktadırlar. Bu sebeple başvurmak 
mümkün olduğu müddetçe onların tefsirinden vaz geçilemez. 

��ı fol "lehve' l-hadis" ifadesinin çalgı olarak tefsir edilmesiyle Nadr b .  
Haris' in  Kur'an mesaj ının ulaşmasını engellemek maksadıyla insanları oyalamak 
için anlattığı Acem ve Rum padişahlarının masalları ile tefsir edilmesi arasında 
bir çelişki söz konusu değildir. Çünkü bunların her ikisi de boş sözlerdir. Bu se
beple İbn Abbas -radıyallahu anh- �.t.>Jı jiJ "lehve' l-hadis" ifadesini "çalgı ve boş 
söz" olarak açıklamıştır. 

Sahabilerden bir kısmı �.t.>Jı -* "lehve'l-hadis" ifadesinin bu tip faydasız 
hikayeler, bir kısmı çalgı olduğunu söylemiş, bir kısmı ise her ikisinin de kastedil
miş olabileceğini ileri sürmüştür. 

Ancak çalgı, padişah masalları ve efsanelerinin anlatılmasından daha zararlı 
ve gerçeklerden daha alıkoyucudur. Çünkü o; zinaya davet eder, nifak mey
dana getirir, şeytana ortaklık eder ve aklı esir alır. Dolayısıyla onun Kur'an'dan 
alıkoyması, faydasız olan başka sözlerin alıkoyuculuğundan daha etkilidir. Zira 
gönüllerin ona olan meyli ve rağbeti daha fazladır. 

Bu söylediklerimiz anlaşıldı ise deriz ki: Çalgı ile ilgilenen ve onu dinleyenler, 
-bu ayette zikredilen kınamanın hepsini hak etmeseler de - onunla ilgilenerek 
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Kur' an' dan geri kalmaları ölçüsünde kınanmayı hak ederler. Bu ayetler, hiçbir 
bilgiye dayanmadan insanları Allah' ın yolundan saptırmak ve onu alay konusu 
edinmek için boş sözleri Kur'an'a tercih eden, kendisine Kur'an okunduğunda 
kulaklarında ağırlık varmış da duymamış gibi kibirlenerek yüz çeviren kimseleri 
yermektedir. 

Ayet-i kerimede yer alan )j kelimesi "kulağın ağır işitmesi ve sağırlık" 
manasındadır. 

Söz konusu edilen kişiler, Kur'an'dan bir şey öğrenirse onu alay konusu 
ederler. 

Gerçi bu ayetlerde yer alan kınamaların hepsi, inkarda ileri giden insanlar 
hakkındadır. Ancak çalgıcılar ve çalgı dinleyenlerin de bu kınamadan bir nasip 
ve hissesi yok değildir. 

Bu hakikati sana şu müşahede açıklar: Çalgı ile doğrudan veya dinleyerek 
ilgilenip de bilgi veya uygulamada doğru yoldan sapmamış tek bir fert göremez
sin! Böyle biri, Kur'an ve çalgı dinlemek arasında tercih yapmak durumunda 
olduğunda çalgı dinlemeyi Kur'an dinlemeye yeğler ve Kur'an' ı bırakarak çalgı
ya meyleder. Çünkü Kur' an dinlemek ona ağır gelir. Bazen öyle olur ki, yaptığı 
tercih ,  Kur'an okuyucusunu susturmasına sebep olur. Kur'an kıraatini uzun sür
düğünü düşünür, şarkıcının şarkı söylediği anı kısa bulur ve şarkısının uzamasını 
arzu eder. 

O halde bu konuda en azından şu söylenebilir : Çalgı ile ilgilenen veya çalgı 
dinleyen, bu ayette zikredilen bütün kınamaları hak etmese de büyük bir kısmına 
müstahak olur. 

Bu konuda kendisiyle konuşulabilecek olan kimseler, kalbinde hala hisse
debileceği kadar canlılık kalmış olanlardır. Kalbi hayatiyetini bütünüyle yitirmiş 
ve büyük bir fitneye maruz kalmış kimseler ise kendilerine yapılacak öğütün 
yolunu kapamışlardır. "Allah bir kimseyi şaşkınlığa (fitneye) düşürmek isterse, 
sen Allah 'a karşı, onun lehine hiçbir şey yapamazsın .  Onlar, Allah 'ın kalplerin i  
temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada rezillik vardır v e  ahirette 
onlara mahsus büyük bir azap vardır. "582 

8. Muhakkak iman edip salih ameller işleyenler için Naim Cennetleri 
vardır. 

582 Maide 5/41 İğasetü'l-Lehfan (l/238-241 )  
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Tefsiri : 

"Naim" kelimesi, tüm Cenneti kapsayan bir isimdir. Çünkü Cennet'te fayda
lanılan yiyecek, içecek, giyecek, şekil , hoş koku, güzel manzara, geniş mekanlar 
ve görünür veya görünmez tüm nimet çeşitlerini içine almaktadır.583 
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9. Onlar, oralarda ebedi kalıcıdırlar. Bu, Allah 'ın hak va 'didir. O, 
Azizdir, Hakimdir. 

1 0. O gökleri, onları gördüğünüz şekilde direksiz yarattı. Sizi sallama
sın diye yere de yüksek ve sabit dağlar koydu. Orada her canlıdan yaydı. 
Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel bitkiler bitirdik. 

1 1 .  Bunlar Allah 'ın yarattığıdır. Haydi, O'ndan başkasının ne yarattı
ğın ı  gösterin bana! Hayır, zalimler, apaçık bir sapıklık içindedir. 

Tefsiri: 

Allah için bu ifade, Allah'la birlikte başka varlıkları ilah edinmenin geçersizliği
ni ne kadar güzel ortaya koyuyor, ne tatlı ve ne özlü ifade ediyor. Allah'la birlikte 
başka varlıklara ilah diye tapınan zavallılar, taptıkları bu varlıkların Allah'la beraber 
bir şey yarattığını ileri sürerlerse kendilerinden onu göstermeleri isteniyor. Yok eğer 
edindikleri ilahların böyle bir şeyi yaratmaktan aciz olduğunu ve buna gücü yet
mediğini itiraf ederlerse onların ilahlıkları geçersiz ve imkansız hale geliyor.584 

583 Hadi' l-ervah (89) 
584 es-Savaiku'l-Mürsele (11/465) 
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12. Anda/sun Biz Lukmôn'a h ikmeti verdik; ''Allah 'a şükret" diye 

(emr ettik) . Kim şükrederse, ancak kendisi için şükreder. Kim de nan
körlük ederse muhakkak Allah muhtaç değildir, hamde layık olandır. 

13. Hani Lukmôn oğluna öğüt verirken şöyle demişti: "Oğulcuğum, 
Allah 'a şirk koşma. Muhakkak şirk, büyük bir zulümdür. " 

14. Biz insana, ana-babasını (onlara iyilik yapmasın ı) tavsiye ettik. 
Annesi onu güçsüzlük üstüne güçsüzlükle taşımıştır. Onun sütten kesil
mesi de iki yı lda olur. "Bana ve ana-babana şükret. Dönüş yalnız Bana
dır" dedik. 

1 5. Eğer onlar, bilmediğin şeyi, Bana ortak koşman için seni zorlar
larsa, sen onlara itaat etme. Bununla beraber dünyada onlarla iyi geçin. 
Ve sen Bana dönenlerin yoluna uy. Sonra dön üşünüz Bana olacaktır. 
Ben de sizlere neler yapmakta olduğunuzu haber veririm. 

Tefsiri : 

Sahab!lerin hepsi Allah' a  yönelmişlerdir. O halde onların yollarına ve gö
rüşlerine uymak gerekir. Onların inançları ise takip ettikleri yolun ana çizgisini 
oluşturmaktadır. Onların Allah'a  yönelmiş olduklarının dellli, Allah' ın onları doğ
ruya eriştirmiş olmasıdır. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Kendisine yöneleni de 
doğru yola iletir. "585 

585 Şura 42/13 İ ' lamü' l-Muvakkıln ( IV/163) 
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1 6. (Lukman, dedi ki): "Oğulcuğum, eğer sen bir kaya içinde veya 
göklerde veya yerde olsan ve o (yaptığın) hardal tanesi ağırlığınca dahi  
olsa, Allah onu getirir. Muhakkak Allah Latifdir. Herşeyden haberdardır. 

1 7. "Oğulcuğum, namazı dosdoğru kıl, ma'rufu emret, münkerden 
alıkoy! Sana isabet edene de sabret. Çünkü bunlar, kesin olarak emr 
edilen işlerdendir. 

Tefsiri: 

Sabır; emirler, yasaklar ve Allah'ın takdiri ile ilgili olabilir. Şeyh586, daima bu 
üç husus üzerinde durmaktadır. Mesela şu sözünde bu durum görülmektedir: Ey 
oğul! Emredileni yap, yasaklanandan kaçın ve takdir edilene tahammül göster.587 

Lokman' ın (a .s) oğluna vasiyeti de bu üç husustur: "Yavrucuğum! Namazı 
kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. " 

Başkalarına iyilik yapmayı emretmesi, hem kendisinin hem de başkalarının 
yapmasını içerir. Kötülüğü yasaklaması da aynı şekildedir. Lafız açısından ba
kıldığında ayetin kelimeleri hem emreden kimseyi hem de diğerlerini içine alır. 
Dini gereklilik açısından bakıldığında ise, başkalarına bir şeyi emredip yasakla
yan kimse emrettiği ve yasakladığı hususlara riayet etmedikçe etkili olamaz. 588 
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18. "insanlardan (büyüklenerek) yüzünü çevirme! Yeryüzünde şıma
rıklıkla yürüme! Çünkü Allah büyüklük taslayan ve böbürlenen kimse
leri sevmez. 

1 9. "Yürüyüşünde mutedil ol; (konuşurken) sesin i  alçalt. Çünkü ses
lerin en çirkini eşeklerin sesidir. " 

Tefsiri: 

Lokman (a.s) , oğluna sesini kısmasını ve yürüyüşünde mCıtedil olmasını em
rediyor. Nitekim Allah Teala da, müminlere harama bakmaktan sakınmalarını 

586 Burada kastedilen şeyh, ariflerin önderi, ilim, marifet ve keramet sahibi Muhyiddin Ebu Mu
hammed Abdülkadir el-Cfü el-Hanbell'dir. Bk. Zehebi, Siyeru mami'n-Nübela (XX/439); 
İbn Receb, Zeylü Tabakati' l-Hanabile (1/290) (Derleyenin notu) 

587 Bu söz, Abdülkadir el-C'il'i el-Hanbell'nin Fühlhu'l-Mearif adındaki kitabından alınmıştır. 
(Derleyenin notu) 

588 Uddetü's-Sabirin (29) 
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emretmiştir. Çalgı i le ilgilenen kimseler ise ne seslerini kısar, ne yürüyüşlerinde 
itidale dikkat ederler, ne de harama bakmaktan sakınırlar. Aksine onlar, bakışla
rında alabildiğine serbest ve seslerini çıkarırken de oldukça hürdürler. Yürüyüş
lerinde ise , mutedil olmak bir tarafa raksederler.589 

20. Göklerde olanları da yerde olanları da Al/ah 'ın emrinize verdiğini, 
açık ve gizli olarak nimetlerini üzerinize bol bol tamamlamış olduğunu 
görmediniz mi? Bunlarla birlikte (ya da buna rağmen) insanlar arasın
da Allah hakkında bilgisiz, kılavuzsuz ve aydınlatıcı bir kitab olmaksızın 
tartışan kimseler vardır. 

21 . Onlara: ''Al/ah 'ın indirdiğine uyun" denildiğinde, onlar: "Hayır, 
biz atalarım ızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız " derler. Ya şeytan on
ları alevli ateş azabına çağırıyorsa da mı?  

22. Kim ihsan edici olduğu halde nefsini Allah ' a teslim ederse muhak
kak sapasağlam olan kulpa tutunmuş olur. İşlerin akıbeti, Allah 'ındır. 

23. Kim de inkar ederse, onun küfre sapması sen i üzmesin. Dönüş
leri Bizedir. Neler yaptıklarını Biz kendilerine bildireceğiz. Muhakkak 
Allah kalblerin özünde olanı çok iyi bilir. 

24. Biz onları azıcık faydalandırırız, sonra onları oldukça ağır bir aza
ba mahkum ederiz. 

589 el-Kelam fi Mes'eleti's-Sema' (354) 
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25. Anda/sun, onlara: "Göklerle yeri kim yarattı ?" diye sursan, onlar 
elbette: "Allah " diyeceklerdir. ''Allah 'a hamd olsun" de. Hayır, onların 
çoğu bilmezler. 

26. Göklerle yerde olanlar Allah 'ındır. Muhakkak Allah Ganidir, 
Hamiddir. 

27. Eğer yerde olan bütün ağaçlar kalem olsa ve deniz de ardından 
yedi deniz daha ona (mürekkep olup) katılsa yine de Allah 'ın sözleri 
tükenmezdi. Muhakkak Allah Azizdir, Hakimdir. 

Tefsiri : 

Bu ayetin manası şudur: Denizlerin mürekkep olduğu farzedilse, mevcut 
denizlere yedi deniz daha eklense ve meyveli-meyvesiz tüm ağaçlar ve bitkiler 
kalem olsa Allah' ın kelimelerini590 yazmaya yine de yetmezdi. 

Allah Teala'yı yaratıkları ve kelimeleri sayısınca, Arş ağırlığınca ve razı olaca
ğı şekilde tesbih ediyor, noksanlıklardan arındırıyor ve övüyoruz. 

Bu ayet dikkate alındığında, Allah' ın ne ezelde ne de sonra hiçbir şekilde ko
nuşmadığını veya O'nun kelamının sona ermeyen, parçalara ayrılamayan, bütü
nü ve parçası olmayan, sure, ayet, harf ve kelimelerden oluşmayan bir mana ol
duğunu ileri sürenlerin iddialarının isabetsizliği ayan-beyan ortaya çıkmaktadır.591 

Ayet, yeryüzündeki tüm ağaçların kalem ve denizlerin de mürekkep olması 
durumunda bile Allah' ın kelimelerini yazıp bitirmeye yeterli olamayacağını açık
lamaktadır. 

Ayet-i kerime, Allah ' ın kelimelerinin sonsuzluğunu açıklamak için Allah ' ın 
kelimeleri ile kalem ve mürekkebe dönüşerek yazı malzemesi oluşturan ağaçlar 
ve denizler arasında bir orantı kuruyor. Ağaçların kalem ve denizlerin mürek
kep olması varsayımına dayanan bu orantıya göre yazı malzemesi tükeniyorsa, 
başka hangi tür varsayım yapılırsa yapılsın yazı malzemesi hep tükenecek, fakat 
Allah' ın kelimelerinin yazılması tamamlanmayacak ve böylece onların sonsuzlu
ğu kat'i olarak sabit olacaktır. 

Ayetin mesaj ının anlaşılmasını mümkün kılacak bir misal verelim: Hiçbir şe
yini vermeyen pinti bir adama "Dünya senin olsa kimseye bir şey vermezsin" 
denilse , bağış yapmayı gerektiren tüm farazi durumlara göre onun cimrilik ede
ceği kastedilmiş ve bağış yapmayı gerektiren en önemli sebep olan imkanlarının 
genişliği ile cimrilik arasında bir karşılaştırma yapılmış olur. Böylece, bağış yap-

590 Burada "Allah'ın kelimeleri" ile kasıt, ilim ve hikmet hazineleridir. Bk. Alusl, XXI, 135; ayrı
ca bk. Mukatil b. Süleyman, Tefstru'l-Kur'ani' l-Azim, 1 1 1 ,  23; İbn Aşur, XXI, 181 (Mütercimin 
notu) 

591 el-Menaru ' l-Münif (37-38) 
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masını gerektiren daha önemsiz sebepler gerçekleştiğinde onun pintiliğinin ön
celikle geçerli olacağı ve söz konusu kişihin hiçbir durumda bağış yapmayacağı 
bilirtilmiş olur. işte ayetin anlamını da bu örnekle paralel bir şekilde anlamak 
gerekir. 

Kısacası ayetten çıkarılacak netice; ağaçların kaleme, denizlerin mürekkebe 
dönüşerek yazı malzemesi oluşturması farzedilse, yine de Allah' ın kelimelerini 
yazmak için yeterli olmayacağını belirtmektir. Allah' ın kelimelerini bu varsayıma 
göre bile yazıp bitirmek mümkün olmuyorsa başka hangi varsayımda onları ya
zıp tamamlamak mümkün olabilir?592 

Yeryüzünü kaplayan denizlerin - yedi misli ile birlikte - yazı yazılacak mü
rekkebe ,  dünyanın yaratılışından kıyamete kadar mevcut olan tüm ağaçların da 
kaleme dönüştüğü ve bu malzeme ile Allah ' ın kelimelerinin yazıldığı farz edili
yor . . .  Denizler ve ağaçlar tükeniyor, yine de Allah ' ın kelimeleri tükenmiyor . . .  593 

28. Sizin yaratılmanız ue öldükten sonra diri/ti/meniz ancak bir can(ı 
yaratıp diriltmek) gibidir. Muhakkak Allah herşeyi işitendir, herşeyi gö
rendir. 

592 Bedfüu' l-fevfüd ( 1157-58) 
593 es-Savfüku'l-Mürsele ( 11/43 1 )  
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29. Görmedin mi ki Allah, geceyi gündüze bitiştirir, gündüzü geceye 
bitiştirir, güneşi ve ay'ı da musahhar kılmış (emirlerine vermiş)tir; her 
biri belirli b ir süreye kadar akıp gider. Muhakkak ki Allah yaptığınızdan 
haberdardır. 

30. Bunun sebebi şudur: Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O'ndan 
başka onların çağırdıkları ise batıldır. Ve muhakkak Allah, çok yücedir, 
çok büyüktür. 

31 . Size ayet (be/ge) lerinden bir kısmını göstermek için, Allah 'ın ni
meti ile gemilerin denizde akıp gittiğini görmez misin ? İşte bunda çok 
sabreden ve çok şükreden herkes için muhakkak ayetler vardır. 

32. Onları dağlar gibi bir dalga kapladığında, dinlerini yalnız Allah 'a 
halis kılanlar olarak, O'na dua ederler. Onları, kurtarıp karaya çıkarınca 
onlardan kimileri orta yolu tutar. Ayetlerimizi ise çok gaddar ve çokça 
nankörlük edenden başkası bile bile inkar etmez. 

33. Ey insanlar! Rabbinizden sakının ve babanın oğluna, oğulun ba
basına h içbir fayda sağlamayacağı o günden de korkun. Muhakkak ki 
Allah 'ın va 'di haktır. O halde dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O çok 
aldatıcı (şeytan) da sakın sizi Allah ile aldatmasın. 

34. Saatin (kıyametin ne zaman kopacağının) ilmi m uhakkak Allah 'ın 
indindedir. Yağmuru O indirir. Rahimlerde olanı O bilir. Hiçbir kimse 
yarın ne kazanacağını bilemez. Hiçbir nefis de hangi yerde öleceğin i  
bilmez. Muhakkak Allah herşeyi b ilendir, herşeyden haberdardır. 



SECDE SÜRESİ 
130 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 
1 .  Elif, Lam, Mfm. 
2. Kitabın indirilmesi -ki onda şüphe yoktur -alemlerin Rabbindendir. 

Tefsiri: 

Allah Teala, insanoğlunun ihtiyacı olan temel hususları ve genel olarak onun 
bilgi sahibi olması gereken konulan içeren Kur'an-ı Kerim' de şüphenin bulunma
masını, onun doğruluğunun en önemli dellli olarak takdim ediyor. Onda sarih 
akılla çelişen bir husus olsa hakkında büyük şüpheler oluşur, kalpler mutmain 
olmaz, gönüller huzur bulmazdı.594 

3. Yoksa onlar: "Onu kendiliğinden uydurdu" mu derler? Hayır o, 
senden önce kendilerine bir korkutucu gelmemiş olan bir kavmi kendisi 
ile uyarasın diye, Rabbinden gelen haktır. Olur ki h idayet bulurlar. 

594 es-Savfüku'l-Mürsele ( 1 17) 
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4. Allah göklerle yeri ve onların aralarında olanları altı günde yara
tan, sonra Arş'a istiva edendir. Ondan başka sizin için bir veli (dost ve 
yardımcı) de yoktur, bir şefaat edici de. Artık öğüt almaz mısınız? 

5. O, herşeyi gökten yere tedbir eder. Sonra miktarı sizin saymanıza 
göre bin yıl olan bir günde ona (göğe) yükselir. 

6. İşte gizliyi de açığı da bilen O (emrinde) galip, (tedbirinde) Rahim 
olan (Allah) budur. 

Tesiri: 

Müşrikler ve Allah ' ın sıfatlarını inkar edenler hakkında bu ayetlerin ihtiva 
ettiği reddiyeler son derece dikkate değer! 

"Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri altı günde yaratan Allah 'tır" ifadesi , 
kainatın ezeli ve ebedi olduğunu, Allah' ın irade ve kudretiyle yaratılmadığını 
ileri süren sapıkların görüşünü çürütür. Bunlar içerisinde Allah' ın varlığını kabul 
edenler vardır. Ancak onlar da, kainatın yaratılmadığını, onun, ezelde ve bun
dan sonra da ebediyete kadar Allah' ın zatından ayrılmaz bir varlık olduğunu ileri 
sürerler. İbn Sina, Nasiruddin et-Tusi ve bu ikisini takip eden sapıkların görüşleri 
böyledir. Böylece bunlar, tüm peygamberlerin ve kitapların birleştiği, akıl ve ya
ratılışın şahitlik ettiği gerçekleri inkar etmiş olmaktadırlar. 

"Sonra da arşa istiva eden Alah 'tır" ifadesi, Allah' ın sıfatlarını inkar edenlerin 
ve Cehmiyye'nin595 görüşünü çürütür. Onlar şöyle derler: Arşın üstünde yokluktan 
başka bir şey bulunmamaktadır. Allah arşa yükselmemiştir. Eller O'na doğru kal
dırılmaz. Temiz kelimeler O'na yükselmez.596 Hz. Isa (a.s) O'na yükseltilmemiştir.597 
Hz. Peygamber de -sallallahu aleyhi vesellem- miraca çıkmamıştır.598 Melekler ve 
Cebrail (a.s) O'na yükselmez.599 Cebrail (a.s) veya başkaları O'nun katından in
mez. 600 Kendisi de her gece dünya semasına inmez.601 Melekler ve başka kulları, 
üstlerinde bulunan Allah'tan çekinmezler.602 Müminler ahirette O'nu gözleriyle 
apaçık görmeyeceklerdir.603 Elleri yukarıya kaldırarak O'na işaret etmek caiz de-

595 Hicri ikinci asırda yaşamış olan Cehm b .  Safvan'a nispet edilen bir 1tikadt mezhep. (Müter-
cimin notu) 

596 Bk. Fatır 35/10 
597 Bk. Al-i İmrc:ın 3/55; Nisa 4/158 
598 Bk. İsra 14/1 ,  60. 
599 Bk. Mearic 70/4 
600 Bk. Kadr 97/4 
601 Bir hadiste şöyle buyurulmaktadır: "Rab Tealô her gecenin üçte ikisi geçtikten sonra dünyô 

semôsına iner ve şöyle der: Bana duô eden yok mu duôsını k.:ı,f-.Q/ edeyim, benden iste
yen yok mu istediğini  vereyim, benden bağışlama dileyen yok mu onu bağışlayayım " Bk. 
Buhar!, ed-Dua fi's-Salah min ahiri'l-leyl (IV/315) (Mütercimin notu) 

602 Bk. Nah! 16/50 
603 Ahirette Allah'ın görüleo::ğine şu ayet delil getirilmektedir: Kıyame 75/22-23 (Mütercimin 

notu) 
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ğildir. Halbuki Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, veda haccında çok büyük 
bir topluluk önünde elini göğe doğru kaldırarak O'na işaret etmiş ve ''Al/ahım! 
Şahit ol! " buyurmuştur. 604 

Şeyhülislam İbn Teymiye şöyle demiştir: Allah'ın kitabı baştan sona, Pey
gamberinin -sallallahu aleyhi vesellem- sünneti, sahabenin, tabiCınun ve diğer imam
ların sözleri apaçık belirtmektedir ki, Allah Teala her şeyin üs:tündedir, göklerin 
üzerinde bulunan arşa yükselmiştir ve onun üzerindedir. 605 

7. O ki yarattığı herşeyi güzel yapmıştır, insanı yaratmaya da çamur
dan başlamıştır. 

8. Sonra O, onun soyunu bayağı bir sudan (meniden) meydana ge
len bir süzme (nutfe)den kılmıştır. 

604 Buhfıri (111/670) Hac, Bab: eh-Hutbe eyyame mina; Müslim ( IV/249) Kasame, Babu tağllzi 
tahrimi' d-dima 

605 İctimau'l-CüyCışFl-İslamiyye (28) 
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9. Sonra O, onu düzeltip tamamlamış, ona ruhundan üfürmüştür. 
Sizin için kulaklar, gözler ve kalbler yaratmıştır. Ne kadar az şükreder
sin iz! 

1 0. Dediler ki: "Biz yerde kaybolduğumuz vakit gerçekten biz yeni 
bir yaradılışta mı  olacağız?" Evet, onlar Rabblerine kavuşmayı inkar 
ederler. 

1 1 .  De ki: "Size vekil kılınan ölüm meleği, sizin ruhunuzu alır. Sonra 
da Rabbinize döndürüleceksiniz. " 

12. Günahkarları Rabblerinin huzurunda başlarını eğip: "Rabbimiz, 
gördük, işittik. Artık bizi (dünyaya) geri döndür, salih amel iş/eye/im. 
Gerçekten biz inandık" diyecekleri vakit bir görsen! 

13. Eğer Biz dileseydik, her nefse elbette h idayetini verirdik. Fakat 
Benden sadır olan: "Cehennemi bütünü ile cinlerden ve insanlardan 
elbette dolduracağım "  sözü hak olmuştur, (yerin i  bulacaktır) . 

14. O halde siz, bu gününüze kavuşmayı unuttuğunuz için (azabı) 
tadın. Gerçekten Biz de sizi (Cehennemde) unuttuk. Şimdi iş/eye gel
diklerin ize karşılık olarak ebedilik azabını tadın. 

15 .  Bizim ayetlerimize ancak, kendilerine ayetlerle öğüt verildiğinde 
secdeye kapanan ve Rabblerini hamd ile tesbih edenler iman eder. Hem 
onlar büyüklük de taslamazlar. 

1 6. Yanları yataklarından uzak kalır. Rabblerine korkarak ve ümit 
ederek dua ederler. Onlara verdiğimiz rızıktan infak da ederler. 

1 7. Onlara o işlediklerine m ükafat olmak üzere, gözleri aydınlatan 
ne n imetler gizlendiğini h içbir kimse bilmez. 

Tefsiri : 

Allah Teala'nın, kullarının, geceleyin gizlice namaz kılmalarına mukabil, 
kimsenin bilmediği mükafatlar hazırlaması son derece dikkate değer. Gece na
mazına kalkarken duydukları endişe ve kaygılara, yatarken çektikleri tedirgin
liklere mukabil Cennet'te göz aydınlığı içinde olacaklarını belirtmesi de dikkat 
çekicidir. 

Buhar! ve Müslim'de Ebu Hureyre 'den nakledilen bir hadiste Hz. Peygam
ber' in -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurduğu belirtilmiştir: "Salih kullarıma h iç
bir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, h içbir beşerin aklına gelmediği 
m ükafatlar hazırladım. Bunun delfli şu ayet-i kerimedir: 'Yaptıklarına karşılık 
olarak, onlar için ne mutluluklar saklandığını h iç kimse bilemez " 

Hadisin bir başka varyantında şu ifadeler yer almaktadır: ''Allah Teala şöyle 
buyuruyor: Size bildirdik/erime mukabil olarak salih kullarıma hiçbir gözün 
görmediği, h içbir kulağın işitmediği, h içbir insanın aklına gelmeyen nimetler 
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hazırladım. Daha sonra Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şu ayeti okumuş
tur: "Yaptıklarına karşılık olarak, onlar için ne mutluluklar saklandığını h iç kimse 
bilemez" 

Buharl'nin naklettiği hadisin varyantlarından birinde şu ifade yer almakta
dır: "İsterseniz şu ayeti okuyun: 'Yaptıklarına karşılık olarak, onlar için ne mutlu
luklar saklandığını h iç kimse bilemez" 

Müslim'in es-Sahih adındaki eserinde Sehl b. Sa'd es-Sfüdi'den şöyle nakle
dilmiştir: Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- Cenneti tasvir ettiği bir meclis
te bulundum. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- sözlerinin sonunda "Orada 
hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir insanın aklına gelmeyen 
nimetler vardır" buyurdular, sonra da şu ayeti okudular: 'Yanları yataklardan 
uzak kalır; korku ve ümit ile Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızk
tan Allah yolunda harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak, onlar için ne mutluluklar 
saklandığını hiç kimse bilemez"606 
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18. Mü 'min kimse fôsık kimse gibi midir? Bunlar eşit olmazlar. 
1 9. İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar için amelleri sebe

bi ile ağırlanmak üzere Me 'va Cennetleri vardır. 
20. Ama fasık olanların karargahı ateştir. Ondan her çıkmak istedik

lerinde, tekrar oraya geri çevirilirler. Ve onlara: "Ya/anladığınız o ateşin 
azabını tadın" denilir. 

21 . Anda/sun ki Biz onlara -belki dönerler diye- en büyük azaptan 
önce, yakın azaptan mutlaka tattıracağız. 

Tefsiri: 

Abdullah b. Abbas' ın da -radıyallahu anh- içinde bulunduğu bazı alimler, bu 
ayeti kabir azabının dellli olarak takdim etmişlerdir. 

606 Hadi' l-ervah (223) 
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Bu ayetin bu konuya delil getirilmesiyle ilgili üzerinde durulması gereken 
bir husus vardır. Çünkü bu ayette söz konusu edilen azap, inkarcıların dünyada 
iken inkardan vaz geçmelerine veslle olacak bir azaptır. Bu gerçek, bu ümmetin 
alimi ve Kur'an'ın tercümanı olan Abdullah b. Abbas'a  -radıyallahu anh- gizli kalmış 
olamaz. Fakat o, Kur'an hakkındaki engin kavrayışı ve dakik anlayışı sayesinde 
bu ayetten kabir azabına da delil bulmuştur. Şöyle ki; Allah Teala biri küçük ve 
biri de büyük olmak üzere iki azap haber vermiş ve tevbe etmelerini sağlamak 
için insanlara küçük azabı tattıracağım bildirmiştir. Bu, dünyada uğradıkları kü
çük azabın bir kalıntısına daha sonra da uğrayacaklarını göstermektedir. Allah 
Te�l.a bu s�beple ._;.;,\ti '-:"'ı..Wı �.i:.JJ "Onlara yakın azabı tattıracağız" dememiş, 
.)�\tı '-:-'Ll;JI ;.r. "yakın azaptan bir kısmını tattıracağız" buyurmuştur. Bu dikkate 
değer bir inceliktir.607 

22. Rabbinin ayetleri ile kendisine öğüt verildikten sonra onlardan yüz 
çeviren kimseden daha zalim kimdir? Muhakkak ki Biz, günahkarlardan 
intikam alanlarız. 

23. Anda/sun ki Biz Musa'ya da Kitab (Tevrat) ı  verdik. Sen O'na 
kavuşmaktan şüphe etme ve Biz onu İsrailoğullarına hidayet (önderi) 
kıldık. 

24. Ve onlardan sabrettikleri zaman, Bizim emrimizle h idayete ileten 
önderler kıldık. Onlar ayetlerimize iyiden iyiye inanıyorlardı. 

Tefsiri: 

Allah Teala, dinde liderliğin sabır ve iman ile elde edildiğini bildirmekte
dir. Sabır, arzu ve hevesler ile bozuk amaçları, iman ise şüphe ve tereddütleri 
giderir. 608 

607 er-Ruh (75-76) 
608 Zadü'I-Mead {IIl/10) 
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25. Şüphesiz Rabbin, anlaşmazlığa düştükleri şeyler hakkında Kıya
met gününde aralarında bizzat hüküm verecektir. 

26. Meskenlerinde gezip dolaştıkları kendilerinden önceki nice ne
silleri helak etmemiz, artık onları doğru yola iletmedi mi? Muhakkak 
b unda (ibret alınacak) ayetler vardır. Hala dinlemeyecekler mi? 

27. Görmezler mi ki  Biz suyu kupkuru yere süreriz de onunla hay
vanlarının ve kendilerin in yedikleri ekin i  bitiririz. Hala görmezler mi? 

28. Derler ki: "Bu fetih ne zaman olur? (Bize haber verin) eğer doğru 
söyleyenler iseniz. " 

29. De ki: "Fetih gününde kafirlere imanları fayda vermez. Onlara 
mühlet de verilmez. " 

30. Artık onlardan yüz çevir ve bekle. Çünkü onlar da beklemekte 
olanlardır. 



AHZAB SÜRESİ 
[73 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Ey Peygamber, Allah 'dan kork! Kafirlere ve münafıklara itaat etme. 
Muhakkak Allah çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. 

2. Rabbinden sana vahyolunana uy. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan 
haberdardır. 

3. Allah 'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. 

Tefsiri: 

Allah Teala, Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem-, kendisini sevip sayarak 
ve O'nun rahmetini ümit ederek yalnızca O'nun emir ve yasaklarına uymasını ve 
O'ndan sakınmasını emretmiştir. Çünkü takva ancak bu şekilde mümkün olabilir. 

Allah Teala, daha sonraki ayet-i kerimede, Hz . Peygamber'e -sallallahu aleyhi 
vesellem-, sadece kendisine vahyedilenlere tabi olmasını ve Allah' a  dayanmasını 
emretmiştir. 

Bu ayet-i kerime, sadece Allah' a  dayanıp güvenmeyi ve O'nun dışındakileri 
bırakmayı kapsamaktadır. 

Daha sonra Allah Teala şöyle buyurmuştur: ''Allah bir insanın içinde iki kalp 
yaratmamıştır. " 

Bu ifadeden şu anlaşılır: Kalbin tek bir cephesi vardır. Onunla bir yöne yö
neldiğinde artık bir başka yöne yönelemez. İnsanın, biriyle Allah'a itaat edip 
emrini tutacağı ve O'na dayanacağı, diğeriyle de başkalarına yöneleceği iki kalbi 
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yoktur. Tek bir kalbi vardır. Güvenini, sevgisini ve takvasını sadece Rabbine yö
neltmezse bunları bir başkasına yöneltmeye başlar. 

Daha sonra Allah Teala, yeri gelmişken, Araplar arasında yaygın olan ve 
kişinin, karısını anası gibi kabul ederek boşaması demek olan zıhar adetinin yan
lışlığını vurgulamış ve bununla irtibatlı olarak evlatlıkların da gerçek oğul gibi gö
rülemeyeceğini belirtmiştir. İnsanın iki kalbi olmadığı temeline dayalı olarak zikre
dilen, akıl ve gönülleri büyüleyen birbiriyle ilgili bu ifadeler ne kadar güzeldir! 

Alimler bu konuda ihtilaf etmiştir: 

1 .  Bir grup şu görüşü ileri sürmüştür: Kalbin tek bir yönü vardır. Oraya yö
nelince başka hiçbir yere yönelmesi mümkün olmaz. 

Bu görüş sahipleri şöyle demiştir: Aynı anda iki iradenin olması nasıl müm
kün değilse aynı anda iki sevgi de mümkün olmaz. İbrahim er-Rakly bu görüşe 
katılıyordu. 

2. Bir başka grup ise şöyle demiştir: Kalbin iki veya daha fazla yönü olması 
mümkündür. Kalbin onlardan birine yönelmesi diğerine yönelmesini engelle
mez. 

Bu görüşte olanlar şöyle demiştir: Kalp bir hamal gibidir. Ona ne yüklenirse 
onu taşır. Ona ağır yükler yüklenirse onu taşır. Ancak o zayıf görülür de ona her
hangi bir yükleme yapılmazsa mevcut olanlar dışında hiçbir şey taşımaz. Geniş 
olan kalpte , hem Allah' a, hem O'nun emirlerine, hem de kullarının faydalarına 
yöneliş mümkündür. Bunların hiçbiri, kalbin diğerleriyle ilgilenmesini engellemez. 
Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- kalbi namazda Allah'a  yönelirdi. Ama 
aynı zamanda arkasında namaz kılan insanların durumlarıyla ilgiliydi .  "Ağlayan 
bir çocuk sesi işitir ve annesine zor geleceği endişesiyle namazı kısa tutardı "609 
Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- kalbinin hem Allah'a yönelmesi hem de 
arkasındaki cemaatin ihtiyaçlarına riayet etmesi hayranlık uyandırıcıdır! 

Bunun peygamberliğe has bir durum olduğu zannedilmemelidir! İşte Hz. 
Ömer! Namazda iken ordu donatırdı. Kalbi aynı anda hem namaz hem de ci
hatla meşgul bulunurdu. Bu, kalbin genişlik, darlık, kuvvet ve zaafıyla alakalı bir 
husustur. 

Kulluğun kemali, kalbin, hem Allah' ın müşahedesine hem de kulluğun 
adabıyla ilgili hususlara uymaya açık olmasını ve bunlardan birinin diğerini 
engellememesini gerektirir. Bu durum vakıada da mevcuttur: Mesela bir adam 
padişahın huzurunda ve onun gözleri önünde bir iş yapsa kalbi hem o işle meşgul 
olup onu en iyi şekilde yapmaya çalışır hem de padişahın kendisine baktığının 
idrakinde olur. 

609 Buharı ( l l/236) , Salat, Babu men ehaffe's-salate in7e bükfü's-sabiy; Müslim ( 11/108) Salat, 
Babu emri' l-eimmeti bi-tahflfi's-salatı. 
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Aslında - gerek huzurunda ve gerek gıyabında olsun - sevdiği bir kimse 
için iş yapan herkesin durumu böyledir. İşte Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesel
lem-, oğlu İbrah!m' in öldüğü gün ağlamıştır.610 Hz. Peygamber'in -sallallahu aleyhi 
vesellem- onun için ağlaması ona olan merhametindendir. Demek ki kalbi, hem 
oğlunun merhametine hem de Allah' ın hükmüne gösterdiği hoşnutluğa yönele
bilmekte, ve bu iki yönelişten biri diğerini engellememektedir. 

Oğlu öldüğü gün kalbi bu iki yöne yönelmeyen Fudayl ise gülmüştür. Bunun 
üzerine "Oğlun ölmüş olduğu halde gülüyor musun?" diye sormuşlar, bunun 
üzerine şu cevabı vermiştir: Allah Teala bir hüküm vermiştir. Ben O'nun hükmü
ne razı olmak istedim! 

Bilindiği üzere bu hal ile Hz . Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- o zamanki 
hali arasında sadece Allah' ın bildiği bir farklılık vardı. Bu sebeple Fudayl' in kalbi 
Hz. Peygamber' in kalbinin hissettiği iki farklı duyguyu hissetmemiştir. 

Bizim görüşümüzü güçlendiren bir başka delil de Hz. Peygamber' in -sallallahu 
aleyhi vesellem- ,  Hz. Aişe'nin -radıyallahu anh- yanında şarkı söyleyen iki cariyenin 
şarkılarını dinlemesidir. Onun böyle yapması, kalbini Rabbiyle olmaktan alıkoy
mamıştır. Çünkü bunda, Allah, peygamber ve din sevgisini ortaya çıkararak zayıf 
gönüllü kimseleri hoşnut etme gibi bir fayda oluşacağını düşünmüştür. Zira gö
nüller sevdiği bir şeyi elde edince üzerine düşen vazifeleri yapmaya istek duyar. 

Öte yandan Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- bu cariyeleri dinledi
ğini gören Hz. Ömer -radıyallahu anh- bu durumu yadırgamıştır. Çünkü hatırına 
gelen düşünceler bazı kimseleri gayrete getirir ve Allah'a olan şevklerini artırır. 
Nitekim şfür şöyle demiştir: 

"Beklentilerim, ümitlerim, korkularım 
Şerler ve ha�ırlar seni hatırlatıyor" 

Bazı kimseleri ise , hatırına gelen düşünceler Allah'tan uzaklaştırır ve kalple
rinin O'na yönelmesini engeller. 

Geniş olan kalp, -mümkün olduğu ölçüde- Allah'a mahlukat ile birlik
te yönelir. İnsanlardan kaçıp çöllere , dağlara ve yalnız kalacağı yerlere sığın
maz. Aksine ona konuk olan bir kimse oldu mu onu da Allah' a  götürür. Eğer 
beraberinde götüremezse onu bırakır ve yalnız yoluna devam eder. 

Bu davranış yadırganmamalıdır. Gerçek sevgi bunu gerektirir. Şarkı söyleyen 
kimsede bu hali görebilirsin. Onun misafirleri olsa hepsini eğlendirir. Eğer onlar 

610 Buhari ( 1 1 1/206) Cenfüz, Babu kavli'n-nebiyyi "inna bike lemahzunGn"; Müslim (V/171-172) 
Fedai!, Babu rahmetihi es-sıbyan 
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mCısıklden hoşlanmazsa, onların soğuk tablatlerine ve katılıklarına aldırmaksızın 
kendi neşesini sürdürür. 

Hocamız bu görüşe katılırdı. Görüldüğü üzere bu, güçlü ve destekli bir gö
rüştür. 

Araştırınca gerçekten sevilenin tek olması gerektiği anlaşılır. Bir kalpte iki 
sevginin bulunması mümkün değildir. Nitekim dış dünyada da her biri h içbir 
şekilde diğerine muhtaç olmayan iki müstakil zatın ve kainatın birbirine denk ve 
birbirinden bağımsız iki ilahının olması da mümkün değildir. Bizatihi sevilmesi 
gereken sadece hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah Teala' dır. O'nun dışındaki her 
şey O'na muhtaçtır. Başkaları ise ancak Allah Teala'nın rızası için sevilebilir. Bu 
sebeple kulun onlara olan sevgisi, Rabbini sevmesine engel olmaz. Dolayısıyla 
kişi ,  sevdiği kimseyi sevgi hususunda Allah' a  ortak etmiş olmaz. 

Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- eşlerini severdi .  içlerinde kendisine 
en sevgili olanı da Hz. Aişe -radıyallahu anh- idi. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem- Hz. Aişe'nin -radıyallahu anh- babasını da severdi, Hz. Ömer' i -radıyallahu 
anh- ve diğer arkadaşlarını da. Ancak onların herbirine olan sevgisinin derecesi 
farklıydı .  Bununla birlikte onun sevgisi Allah rızası içindi ve sevgisinin tüm gücü 
Allah'a yönelikti.61 1  

4 .  Allah, h içbir adamın içinde iki kalb yaratmamıştır. "Zihar" yaptığı
nız zevcelerinizi de analarınız (gibi) kılmamıştır. Evlat edindiğiniz kimse
leri de öz oğullarınız kılmamıştır. Bunlar, ağızlannızla söylediğiniz sözle
rinizden ibarettir. Allah hak olanı söyler, doğru yola ileten de O'dur. 

611  Ravzatu' l-Muhibbln (272-275) 
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5. Onları babalarına nisbet edip çağırın .  Bu, Allah nezdinde daha 
adildir. Eğer babalarını bilmiyor iseniz (zaten) dinde kardeşleriniz ve 
dostların ızdır/ar. Hata etmenizden dolayı size bir günah yoktur. Ama 
kalblerinizin kastettiği müstesnadır. Allah çok bağışlayandır, çok merha
met edendir. 

6. Peygamber mu 'minler için kendi öz canlarından önce gelir. Onun 
zevceleri de analarıdır. Akrabalar (mirasta) Allah 'ın Kitabı gereğince 
de diğer mü 'minlerden ve muhacirlerden birbirlerine daha yakındırlar. 
Dostların ıza bir iyilik yapmanız müstesna. Bu, Kitapta yazılmıştır. 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerime, peygamberi kendisine öncelemeyen kimsenin mümin ola
mayacağını göstermektedir. Burada söz konusu edilen öncelemenin içine birkaç 
husus girmektedir: 

1 .  Peygamberin kula, kendisinden bile daha sevgili olması. Çünkü sevgi, 
öncelemek ve yeğlemek kelimelerinin asıl manasını teşkil eder. 

Kişi, kendisini başkalarından daha çok sever. Bununla birlikte peygamber, 
ona kendisinden bile daha yakın ve daha sevgili olmalıdır. Ancak bu şekilde 
inanmış olabilir. 

Kişinin peygamberi kendisinden bile yakın bulması ve o derece sevmesi, 
tam bir itaat ve boyun eğme, hoşnutluk, teslimiyet, verdiği hükme rıza göster
mek, emrine teslim olmak ve O'nun emrini başka şeylere tercih etmek gibi sev
ginin gerektirdiği bir çok hususu da beraberinde getirir. 

2 .  Kişinin kendisine olan hakimiyeti kendisi için değil de peygamber için ol
malıdır ve kendisine bir efendinin kölesine, bir babanın evladına sahip olduğun
dan daha iyi sahip olmalıdır. Ayrıca kendisi hakkında hiçbir tasarrufu olmamalı, 
tek tasarruf kendine bile öncelediği peygambere ait olmalıdır. 

Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- getirdiği prensipleri hayat ölçüsü 
olmaktan çıkarmış, başkalarının hükmüne razı olmuş ve onlara peygambere olan 
güveninden çok güven duymaya başlamış, doğru yolun peygamberlik nuruyla 
değil de akılla bulunabileceğini, çünkü peygamberin getirdiği prensiplerin kesin
lik ifade etmediğini iddia eden ve bu şekilde peygamberden ve getirdiği prensip
lerden yüz çevirmek anlamına gelen birçok iddiada bulunan, başka kaynaklarda 
fayda verici bilgi arayan kimsenin peygamberi kendisine yeğ tuttuğu söylenebilir 
mi? Onun bu durumu büyük bir sapıklıktır. Çünkü kişinin peygamberi kendisi
ne yeğlemesi, peygamber dışındaki her şeyden yüz çevirmek, her hususta O' na 
başvurmak, başkalarının görüşlerini O'nun getirdiği prensipler ışığında değerlen
direrek doğru ise kabul etmek, değilse reddetmek, peygamberin, o görüşün leh 
ve aleyhinde bir sözü yoksa o sözü ehl-i kitabın haberleri gibi değerlendirerek 
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gerçek belli olana kadar hiçbir kanaate varmamakla mümkün olur. Bu metodu 
uygulayan kimsenin hicreti, bilgisi ve bilgisini uygulaması düzgün olur, insanlar 
her yerden ona yönelir. 612 
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7. Hani Biz peygamberlerden, (özellikle de) senden, Nuh 'tan, İbra
him 'den, Musci'dan ve Meryem oğlu İsa 'dan ahidlerini almıştık. Evet, 
Biz onlardan sağlam bir ahid almıştık. 

8. Ta ki o doğru sözlü kimselere doğruluklarına dair soru sorsun. Ka
firler için ise pek acıklı bir azab hazırlam ıştır. 

Tefsiri : 

Doğru olan kimseler, doğruluklarından sorgu ve hesaba çekilecekse yalancı
ların durumu ne olacak? 

Mukatil şöyle demiştir: Allah Teala şöyle buyuruyor: Allah, doğruların, yani 
peygamberlerin vazifelerini yapıp yapmadıklarını soracağı için onlardan söz aldı. 

Mücahid de şöyle demiştir: Allah Teala, peygamberlere Allah' ın mesajını 
insanlara ulaştırıp ulaştırmadıklarını soracağı gibi, peygamberlerin mesajını duy
muş olan kimselerin de onu başkalarına ulaştırıp ulaştırmadıklarını soracak. 

Doğrusu ayet her iki manayı da ihtiva etmektedir. Ayet-i kerimede geçen 
��u.JI "doğru olan kimseler" peygamberleri de, onların mesaj ını almış kim
seleri de içine almaktadır. Allah Teala, peygamberlere hakkı insanlara ulaştırıp 
ulaştırmadıklarını, peygamberlerin mesaj ını almış kimselere de onu başkalarına 
iletip iletmediklerini soracaktır. Daha sonra da, peygamberliğin ulaştığı kimselere 
peygamberlere nasıl cevap verdikleri sorusunu yöneltecektir. Nitekim Cenab-ı 
Hak şöyle buyuruyor: "O gün Allah onları çağırarak: Peygamberlere ne cevap 
verdiniz?  diyecektir. "613 

Katade şöyle demiştir: İki soru, öncekilere de sonrakilere de sorulur: Biri, 
"Neye kulluk ediyordunuz?" sorusu, diğeri ise "Peygamberlere nasıl karşılık ver
diniz?" sorusudur. Bunlardan birincisi kulluk edilen zat ile, diğeri ise kulluk ediliş 
biçimiyle ilgilidir.614 

612 er-Risaletü't-TebCıkiyye (38-39) 
613 Kasas 28/65 
614 İğasetü'l-Lehffın ( 1183-84) 
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9. Ey iman edenleri Allah 'ın üzerin izdeki n imetini hatırlayın. Hani  

sizlere ordular gelmişti . Biz de üzer/erine bir  rüzgar ve görmediğin iz 
ordular göndermiştik. Allah ne yaptığın ızı çok iyi görendir. 

1 0. Hani onlar size hem üstünüzden hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. 
O vakit gözler yerinden kaymış, yürekler de gırtlaklara varmıştı. Allah 
hakkında da türlü zanlarda bulunuyordunuz. 

1 1 .  işte orada mu minler imtihan edilmiş ve şiddetli şekilde sarsıl
mışlardı. 

12. O zaman münafıklar ve kalblerinde hastalık bulunanlar: ''Allah 
ve Rasulü bize bir aldatıştan başka bir şey va 'd etmemiştir" diyorlardı . 

13.  Hani onlardan bir kesim de şöyle demişti: "Ey Yesribliler, burası 
sizin için durulacak yer değildir. Hemen dönünüz. " İçlerinden bir kısmı 
da Peygamber den izin isteyerek diyordu ki: "Gerçekten evlerimiz ko
rumasızdır. " Halbuki evleri korumasız değildir. Onlar kaçmaktan başka 
birşey istemiyorlardı. 

14. Eğer (Medine'nin) etrafından üzer/erine girilmiş olsa idi, sonra 
onlardan fitne istense idi, -bu hususta geçirecekleri az bir süre müstesna
elbette ona giderlerdi. 

1 5 .  Halbuki onlar andolsun ki, bundan önce yüz çevirmemek üzere 
Allah 'a söz vermişlerdi. Allah 'a verilen söz ise sorulur. 



����������s_O
_r_e_: 3_3�•_A_h_z_a_b_S_u_r_es_i����- -������ 355 

16. De ki: "Eğer siz ölümden yahut öldürülmekten kaçıyorsanız, ka
çışın size asla faydası olmaz. O takdirde de ancak pek az faydalandırı
lırsınız. " 

1 7. De ki: "Hakkın ızda bir fenalık dilerse yahut sizin için bir rahmet 
murad ederse, sizi Allah 'a karşı kim koruyabilir? " Onlar, kendileri için 
Allah 'dan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. 

Tefsiri : 

Allah Teala, bu ayet-i kerimede, kaçmakta olduğu ölümün dışında da her 
hangi b ir kötülük dilediği kimseyi hiç kimsenin kurtaramayacağını bildirmiştir. 

Kişi, hoşlanmadığı için ölümden kaçmaktadır. Allah Teala, kişi hakkında di
lediği herhangi bir kötülüğü kimsenin bilemeyeceğini belirtmektedir. 

İnsan, hoşuna gitmediği için Allah yolunda öldürülmekten kaçar. Ancak on
dan daha beter durumlara düşer. 

Cana gelen musibetler böyle olduğu gibi mal, ırz ve bedene gelen musibetler 
de böyledir. Malını Allah uğrunda O'nun ismi yücelsin diye harcamaktan kaçınıp 
cimrilik eden kimsenin imkanlarını Allah elinden alır ve ona dünya ve ahiretinde 
faydalı olmayacak, hatta dünyada veya ahirette kendisine zararlı olacak yerlerde 
harcamalar yapmasının yolunu açıverir. Eğer harcamaz da elinde tutar ve birikti
rirse ondan faydalanmasını engeller ve başka birinin eline geçip ona yaramasını 
sağlar, kendisine de sadece günahı kalır. 

Keza bedenini konfora alıştıran, şerefini zedeleyen,  Allah uğrunda yorulup 
çaba göstermek yerine rahatını tercih eden kimseyi de Allah' tan başka kimseleri 
hoşnut etmek ve onlar uğrunda çaba göstermek suretiyle yorulacağı kat kat iş
lerle uğraştırır. 

Bunlar, insanların tecrübeyle bilebileceği işlerdir. 

Ebu Hazim şöyle demiştir: Allah 'tan korkmayan kimsenin insanlarla ilişkile
rinde yaşadığı zorluklar, Allah'tan korkan kimsenin Allah 'tan sakınma hususunda 
karşılaştığı zorluklardan daha şiddetlidir. Bunu İblls ' in durumuyla mukayese 
etmek gerekir: O, Adem'in önünde boyun eğip zillete düşmekten kaçtığı ve 
gururuna düşkün olduğu için secde etmedi . Bunun üzerine Allah Teala onu aşa
ğıların aşağısına düşürdü ve Adem' in günah işleyen , isyan eden nesline hizmet 
ettirmeye başladı .  Adem'e  secde etmeye razı olmadı ,  ama zürriyetiyle birlikte 
Adem' in zürriyetine hizmet etmek mecburiyetinde kaldı .  Putlara kulluk edenlerin 
durumu da böyledir. İnsan cinsinden olan bir peygambere uyup tek bir ilaha kul
luk etmeyi kibirlerine yediremediler de taşlardan yontulmuş bir sürü sahte ilaha 
tapınmaya razı oldular. 
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Allah için tevazu göstermeyi, O'nun rızası için malını harcamayı, O'na itaat 
yolunda canını ve vücudunu yormayı reddeden kimselerin durumu da işte böy
ledir. Mutlaka layık olmayan kimselerin önünde eğilir, onlar için mallarını harcar, 
onları hoşnut etmek için canlarını ve bedenlerini yorarlar, böylece layık oldukları 
cezaya uğrarlar. 

Nitekim ümmetin ilk alimlerinden biri şöyle demiştir: Kardeşinin ihtiyacı için 
birkaç adım atmayan kimseyi Allah, kendine itaat haricindeki amaçlar uğrunda 
daha fazla yürütür. 615 

615 İğasetü'l-Lehfan {ll/194-1 95)  
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18. İçinizden engelleyenleri ve kardeşlerine: "Yanımıza gelin" diyen
leri Allah elbette b ilir. Zaten bunlar ancak pek az savaşırlar. 

1 9. Onlar (gelseler bile) size karşı cimrilik ederek gelirler. Korku gel
diğinde ölümden üstüne baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönmüş 
halde sana baktıkların ı  görürsün. O korku gidince de hayra karşı olduk
ça düşkün kimseler olarak, keskin dillerle sizi incitirler. işte bunlar imana 
gelmemişlerdir. Bu nedenle Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. 
Bu, Allah için pek kolaydır. 

20. Bunlar, Ahzôbın henüz gitmemiş olduğunu sanırlar. Eğer ahzô.b 
tekrar gelse, çölde bedevıler arasında bulunup (giden gelene) haberleri
n izi sormak isterlerdi. Eğer aranızda olsalardı, ancak pek az savaşırlardı. 

21 . Andolsun ki sizin için, Allah 'ı ve ô.hiret gününü ümit eden ve 
Allah ' ı  çokça anan kimseler için, Rasulullah 'ta güzel bir örnek vardır. 

22. Mü 'minler ise ahzô.bı gördüklerinde: ''Allah 'ın ve Rasulü 'nün bize 
va'dettiği budur. Allah da Rasulü de doğru söylemiştir" dediler ve (bu) 
onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırdı. 

23. Mü 'minler arasında Allah 'a verdikleri sözde içtenlikle sebat gös
teren nice yiğitler vardır. Onlardan kimisi adağını yerine getirdi. Kimisi 
de beklemektedir. Onlar h içbir şeyi değiştirmemişlerdir. 

24. Çünkü Allah doğru olanları doğrulukları sebebi ile mükôfat
landıracak, münô.fıkları da dilerse azablandıracak veya tevbelerini kabul 
edecek. Muhakkak Allah, çok bağışlayandır, çokça rahmet edendir. 

25. Allah kô.firleri h içbir hayır elde etmeksizin öfkeleri ile geri çevirdi. 
Allah savaşta m ü'minlere yetti. Allah çok güçlüdür, Azizdir. 

26. Kitab Ehlinden onlara yardım edenleri de Allah kalelerinden in
dirdi; kalblerine de korku saldı. Onlardan bir kısmını öldürüyordunuz, 
bir kısmını  da esir alıyordunuz. 

27. Onların yerlerini, yurtlarını, malların ı  ve ayak basmadığınız yer
leri size m iras verdi. Allah herşeye gücü yetendir. 

28. Ey peygamber, zevcelerine de ki: "Eğer dünya hayatını ve onun 
zinetini istiyorsanız, gelin size bağışta bulunayım ve sizi güzellikle salı
vereyim. 
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29. "Yok, eğer Allah 'ı, Rasulü 'nü ve ahiret yurdunu istiyorsanız (bili
niz ki); muhakkak Allah için izden güzel davrananlara büyük bir mükafat 
hazırlamıştır. " 

30. Ey peygamber hanımları! Sizden kim apaçık bir hayasızlıkta bu
lunursa ona azabı iki kat artırılır. Bu, Allah'a göre pek kolaydır. 

31 . Sizden kim Allah ' a ve Rasulü 'ne itaat eder ve salih amel işlerse, 
Biz de ona ecrin i  iki defa veririz. Hem Biz ona kerim (çok şerefli) bir 
rızık da hazırlamışızdır. 

32. Ey peygamber hanımları! Siz diğer kadınlardan herhangi b iri gibi 
değilsin iz. Eğer takvalı kimseler iseniz, edalı ve yumuşak söylemeyin. O 
takdirde kalbinde hastalık bulunan kimse(ler) umutlanır. Siz hep uygun 
söz söyleyin. 

Tefsiri : 

Allah Teala, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- hanımlarını cilveli ko
nuşmaktan menetmiştir. 

Bu ifadeden, kaba bir şekilde konuşmaya müsaade edildiği vehmedilebilir. 
Allah Teala, zihne gelebilecek böyle bir vehmi gidermek üzere "Güzel söz söy
leyin! "  buyurmuştur.616 

Allah Teala ,  Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- hanımlarına alçak gö
nüllülük ve yumuşak söz söyleme özelliklerini içeren takvayı emrettikten sonra 
kalbi bozuk kimselerin her hangi bir ümide kapılmaması için cilveli söz söylemeyi 
yasakladı .  

Peşi sıra, cilveli söz söylemek yasaklandığı için kötü söylemeye müsaade 
edildiği vehmine kapılmamalarını sağlamak üzere güzel söz söylemeyi emretti .617 

Allah Teala, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- hanımlarına, şehvetine 
düşkün olan kalbi bozuk kimselerin her hangi bir ümide kapılmamaları için ko
nuşmaları esnasında hafiflik eden kadınlar gibi seslerini inceltmemelerini, ancak 
kaba sayılacak derecede de haşin bir ses kullanmamalarını, güzel söz söyleme
lerini emretmiştir.618 

616 İ ' lamü'l-muvakkıl'n ( IV/204) 
617  es-Savfüku'l-Mürsele 
618 İğasetu 'l-Lehfün (1/14) 
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33. Evlerin izde oturun, :lk cahiliyeninki gibi açılıp saçılarak salınıp 

yürümeyin . Namazı da dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah 'a ve Rasu/ü 'ne 
itaat edin. Ey Ehl-i Beyt, Allah sizden ancak kiri giderip tam anlamıyla 
sizi temizlemek ister. 

34. Evlerinizde okunan Allah 'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Mu
hakkak Allah, herşeyin inceliklerini bilir (Latiftir), herşeyden haberdardır. 

35. Doğrusu Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, iman eden er
keklerle iman eden kadınlar, itaate devam eden erkeklerle itaate devam 
eden kadınlar, sadık olan erkeklerle sadık olan kadınlar, sabreden er
keklerle sabreden kadınlar, Allah 'a zilletle boyun eğen erkeklerle boyun 
eğen kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan 
erkeklerle oruç tutan kadınlar, gizli yerlerini koruyan erkeklerle (gizli yer
lerini) koruyan kadınlar, Allah' ı  çokça anan erkeklerle çokça anan kadın
lar için Allah, bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. 

36. Allah ve Rasulü bir işi hükme bağladığında hiçbir mu min erkek 
ve hiçbir mü 'min kadına o işlerinde istediklerini yapmak hakları yoktur. 
Kim Allah 'a ve Rasulü 'ne isyan ederse, şüphesiz apaçık bir sapıklıkla 
sapmış olur. 
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37. Hani sen, Allah 'ın da kendisine nimet verdiği, senin de kendisine 
nimet ettiğin kimseye: "Zevceni n ikahında tut ve Allah 'dan kork" diyor
dun. Allah 'ın açığa çıkaracağı şeyi ise içinde gizliyor, insanlardan kor
kuyordun. Halbuki Allah 'dan korkman daha uygundu. Nihayet Zeyd 'in 
o kadın ile bir bağı kalmayınca Biz onu seninle evlendirdik. Böylelikle 
evlatlıkların ın eşleri ile her hangi b ir bağı kalmayınca, onlarla evlenmek 
hususunda mu minlere bir vebal olma( dığı anlaşıl)sın. Allah 'ın emri el
bette yerini bulur. 

Tefsiri : 

Allah Teala, Allah ve peygamberinin vermiş olduğu bir hükümden sonra bir 
müminin başka bir tercih kullanma hakkının bulunmadığını bildirmiştir. Allah ve 
peygamberi bir şeye hükmettikten sonra başka bir tercihte bulunmaya kalkışan 
kimse uzak bir sapıklık içindedir.619 

Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- kadrini layıkıyla bilemeyen bazı 
kimselerin şöyle bir iddiası vardır: Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, glıya 
Zeyneb bt. Cahş'ın -radıyallahu anh- güzelliğinden etkilenip hayranlıkla "Kalpleri 
istediği şekilde yönlendiren Allah 'ı noksanlıklardan arındırırım " demiş, Zeyneb' in 
-radıyallahu anh- güzelliği O'nun gönlünde taht kurmuş, Zeyd b .  Harise 'ye -radıyallahu 
anh- "Karını boşama!" demiş ve bunun üzerine şu ayet-i kerime nazil olmuş
tur: "Hani Allah 'ın nimet verdiği, senin de kendisine iyilik ettiğin kimseye: Eşini 
yanında tut, Allah 'tan kork, diyordun. Allah 'ın açığa vuracağı şeyi, insanlardan 
çekinerek içinde gizliyordun. " 

Bu iddiayı ileri süren kimseler, konunun aşkla ilgili olduğunu kanaatindedirler. 
Bunlardan biri, aşk hakkında bir kitap yazmış ve bu hadise de dahil olmak üzere 
peygamberlerin aşklarını zikretmiştir. Ortaya koyduğu bu iş, Kur'an ve peygam
berler ile Allah kelamının ihtiva ettiği manalar hakkında ne kadar bilgisiz oldu
ğunu, dolayısıyla Allah' ın tenzih ettiği hususları peygambere nispet etmede ne 
kadar cür' etkar olduğunu göstermektedir. 

İşin hakikati şudur: Zeyneb bt. Cahş -radıyallahu anh- , Zeyd b .  Harise 'nin eşiy
di . Zeyd ise Hz. Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- evlatlığıydı. Bu sebeple 
Zeyd, Zeyd b. Muhammed olarak tanınıyordu. Eşi Zeyneb -radıyallahu anh- , ona 
karşı büyüklük taslayıp kibirleniyordu. Bu sebeple onu boşama hususunda Hz. 
Peygamber'le -sallallahu aleyhi vesellem- istişare etti. Bunun üzerine Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- ona "Eşini yanında tut, Allah'tan kork!" dedi ve Zeyd' in 
-radıyallahu anh - Zeyneb' i  -radıyallahu anh- boşaması durumunda onunla evlenece-
ğini sakladı . Çünkü insanların "Oğlunun karısıyla evlendi ! "  diye dedi kodu et
melerinden çekindi . Zira -yukarıda geçtiği üzere - insanlar, Zeyd'e -radıyallahu 
anh- "Muhammed' in oğlu ! "  diye sesleniyorlardı .  

619 İ ' lamu'l-Muvakkıln ( l/86) 
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Ayet-i kerimede Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- içinde gizlediği 
belirtilen husus, insanların "Oğlunun karısıyla evlendi ! "  şeklinde dedi kodu ede
cekleri endişesiydi. 

Bu sebeple Allah Teala, bu ayet-i kerimede, Zeyd' e -radıyallahu anh- yaptığı 
nimetleri zikretmiş ve Hz. Peygamber' i -sallallahu aleyhi vesellem- kınamamıştır. Bu
nunla birlikte, Allah'ın helal kıldığı hususlarda insanlardan çekinmesinin uygun 
olmadığını, Allah ' ın çekinilmeye daha layık olduğunu, insanlar dedi kodu ede
cek diye Allah' ın helal kıldığı hususlarda herhangi bir çekingenlik göstermesinin 
doğru olmadığını bildirmiştir. 

Daha sonra Allah Teala, Zeyd -radıyallahu anh- boşadıktan sonra Zeyneb' i  
-radıyallahu anh- Hz.  Peygamber le -sallallahu aleyhi vesellem- evlendirdiğini bildirmiş, 
böylece evlatlıkların eşleriyle evlenmekte mahzur olmadığı bu örnekle açıklık ka
zanmıştır. Ancak gerçek evlatların eşleriyle evlenilmez. Nitekim Cenab-ı Hak, ev
lenilmesi haram olan kimseleri sayarken şöyle buyurmuştur: "Kendi sulbünüzden 
olan oğulların ızın eşleri size haram kılındı. "620 Bu surede de şöyle buyurmuştur: 
"Muhammed, sizin erkeklerin izden hiçbirinin babası değildir. "621 SOrenin başın
da ise şöyle buyurmuştur: "Evlôtlarınızı da öz oğullarınız olarak tanımadı. "622 

Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- bu şekilde müdafaa edilmesi ve 
kınayanların kınamasına karşı savunulması son derece dikkat çekicidir. Muvaf
fakiyyet Allah' tandır. 

Elbette Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- eş/erin i  severdi. İçlerinden 
ona en sevgili olanı da Hz. Aişe -radıyallôhu anh- idi. Bununla birlikte Hz. İı.işe'ye 
-radıyallôhu anh- veyô Allah Teôlô dışındaki herhangi bir kimseye duyduğu sev
gi, sevgisinin son haddini teşkil etmiyordu. Aksine O'nun -sallallahu aleyhi vesel
lem- şöyle dediği sağlam bir şekilde bize ulaşmıştır: "Eğer yeryüzünde bir dost 
edinecek olsaydım Ebubekir'i dost edinirdim. "623 Bu hadisin bir başka varyantı 
ise şöyledir: "Sizin bu arkadaşınız Rahmôn'ın dostudur. "624 

36. ayet göstermektedir ki, Allah veya rasulü -sallallahu aleyhi vesellem-, herhangi 
bir konuda haber veya dilek kipiyle bir söz söylemişse -erkek olsun, kadın olsun
mümin olan hiçbir kimsenin o konuda artık başka bir tercihte bulunma hakkı 
yoktur. Böyle bir durumda tercihte bulunmaya kalkışmak, imana aykırıdır. 

İmam Şafü'nin -radıyallahu anh- nakline göre; sahabe, tabiun ve onları izle
yenler, bir konuda Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- sünnetinin nasıl ol-

620 Nisa 4/23 
621 Ahzab 33/40 
622 Ahzab 33/4 
623 Buhar! (VIl/2 1 )  Fedfülü's-sahabe, Babu kavli ' n-nebiyy "lev küntü müttahizen halllen" ; Müs

lim (V/246) Fedfül, Bab: Min fedaili Ebl Bekr 
624 Müslim, a .y. Zadü' l-Mead ( IV/266-267) 
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duğunu bilen bir kimsenin onu bir kenara bırakıp başka bir görüşü tercih etme 
"hakkına sahip olmadığında icma etmişlerdir. 

İmam Şafü'nin naklettiği bu görüşün sağlamlığında önde gelen alimlerin hiç
biri şüphe duymamaktadır. 

Tüm insanların uyması gerekli olan, yalnızca Hz. Peygamber' in -sallallahu aley
hi vesellem- sözüdür. O, arzu ve hevesleriyle konuşmaz. Başkalarının sözleri ise, 
ayet ve hadislerle ters düşmesi halinde reddedilir. Ters düşmemesi halinde de 
kabul veya reddedilebilir. 

Bizi başarısızlığa uğratmasından Allah'a  sığınırız.625 

38. Peygamberi lehine Allah 'ın farz (mübah) kıldığı şeylerde Peygam
ber'e h içbir vebal yoktur. Bu önce geçenlerde Allah 'ın geçerli kıldığı 
sünnetidir. Allah 'ın emri, mutlaka yerini bulan bir kaderdir. 

39. Onlar Allah 'ın gönderdiklerini tebliğ ederler, O'ndan korkarlar, 
Allah 'dan başka bir kimseden de korkmazlar. Hesab gören olarak Allah 
yeter. 

40. Muhammed, sizin adamların ızdan kimsenin babası değildir. Fa
kat o Allah 'ın Rasulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah herşeyi 
çok iyi bilendir. 

41 . Ey iman edenler, Allah 'ı pek çok anın. 
42. Sabah, akşam, O'nu tesbih edin. 
43. O, sizi karanlıklardan nura çıkarmak için size salat getirendir; me

lekleri de. O, mü 'minlere çok merhametlidir. 

625 er-Risaletü't-TebCıkiyye (44-45) 
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Tefsiri : 

�İkelimesi hakkında büyük lügatçi Cevheri şöyle demiştir: Bu kelime1 
ikindi ile akşam arasındaki zaman dilimi için kullanılır. Çoğulu JL.oİ ,JL.oT ,J.�l 
şeklinde yapılır. Böyle çoğul yapılmasıyla sanki �İ gibi değerlendirilmiştir. Bir 
şfür bu kelimeyi şöyle kullanmıştır: 

"Ömrüme yemin olsun ki, sen içindekilere ikram ettiğim 
Akşam üstleri avlusunda keyifle oturduğum bir evsin"626 

" J::-·"\ı ıakşam üstü" kelim.esinin çoğulu, r."": "deve" kelimesinin çoğulunun 
.:.ıı� şeklinde olması gibi L.ı�İ şeklinde de olabil ir. Bu şekilde yapılan çoğulun 
tasğlri (küçültme ismi) ,  L.ı�İ şe�linde gelir. Bazen .:.ı�l kelimesinin sonundaki 
Lı harfi J harfine çevrilerek J�İ denilir. Nitekim şfür şöyle demiştir: 

"Kaç akşam üstü durup sordum arda 'Nerde o yar?' 
Çölün lisanı yok, etrafta tek esen yel var"627 

Zikir, zikreden kimseye Allah'ın rahmet, meleklerin de mağfiret etmesini ge
rektirir. Allah' ın rahmet ve meleklerin de mağfiret ettiği kimse tam bir kurtuluşa 
erer. Çünkü Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Ey inananlar! Allah 'ı çokça zikre
din. Ve O 'nu sabah-akşam tesblh edin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak 
için üzerinize rahmetini gönderen O'dur. Melekleri de size istiğfar eder. Allah, 
müminlere karşı çok merhametlidir. " 

Allah Tea!a'nın bu rahmeti ve meleklerinin bağışlama dilemesi, müminle
rin karanlıklardan nlira çıkmalarına vesile olur. Allah'ın rahmeti ve meleklerinin 
istiğfarı söz konusu olup da karanlıklardan aydınlığa çıkarıldıklarında onlar için 
hangi hayır gerçekleşmez ve onlardan hangi şer uzak olmaz? Rabbinden gafil 
olan kimselere yazıklar olsun! O'nun hayır ve ihsanından ne kadar mahrum olu
yorlar! Muvaffakiyet Allah sayesinde elde edilir. 628 

626 Cahiliye devrinde doğup İslami döneme ulaşarak Müslüman olmuş ve Afrika fetihleri 
esnasında şehit olmuş bir şair olan EbCı Züeyb el-Hüzell'ye ait olan bu beyitteki ..:...Ji "ev" 
kelimesi derleme metinde eksik yazılmıştır. Yukarıya doğrusunu kaydettik. (Mütercimin 
notu) 

627 Bu beyit, Muallakat' ın bazı derlemelerinde kasidesine yer verilen meşhur cahiliye şairi 
Nabigatu'z-Zübyanl'ye aittir. (Mütercimin notu) el-Vabilü' s-Sayyib (127) 

628 el-Vabilü's-Sayyib ( 100) 
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44. O'na kavuşacak/arı gün, onlara sağlık dileği selamdır. Onlar için 
çok şerefli (ve cömertçe) bir ecir de hazırlamıştır. 

45. Ey peygamber, şüphe yok ki Biz seni bir şahid, bir müjdeleyici, 
bir uyarıcı olarak gönderdik; 

46. Allah 'a, izni ile çağıran ve nur saçan bir kandil olarak da. 
47. Mü 'minlere de; muhakkak onlar için Allah 'dan büyük bir lütuf ve 

ihsan olduğunu müjdele! 
48. Kafirlere de münafıklara da itaat etme; onların eziyetlerine aldır

ma! Allah 'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. 
49. Ey iman edenler, mü 'min kadınları nikô.hlayıp sonra kendilerine 

dokunmadan onları başarsanız, sizin için onlar aleyhine, sayacağınız bir 
iddet olmaz. Ayrıca onları fayda/andırın ve onları güzel bir şekilde salı
verin. 

50. Ey peygamber, muhakkak Biz sana mehirlerini verdiğin zevcele
rini, Allah' ın sana ganimet olarak verdiklerinden sağ elinin malik olduğu 
cariyeleri ve seninle beraber hicret eden amcanın kızların ı, halaların ın 
kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızların ı  ve bir de nefsini Pey
gambere bağışlayan mü 'min kadını -eğer Peygamber onu nikah etmek 
isterse- diğer mü 'minler bir yana yalnız sana has olmak üzere helal kıl
dık. Biz mü 'minlere eşleri ve malik oldukları cariyeleri hususunda neleri 
farz kıldığım ızı biliyoruz. Sana darlık olmasın diye (böyle hükmettik). 
Allah mağfiret edendir, rahmet edendir. 
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Tefsiri: 

Bazı alimler şöyle demişlerdir629: Bu ayet-i kerimenin görünür ifadesi, Maliki 
mezhebi mensuplarının görüşünü desteklemektedir. Çünkü Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- isteği, o kadının kendisini hibe etmesinden sonradır. Bu 
sebeple, burada, kadının kendini hibe etmesi alış-verişteki icab ( ilk teklif) , Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- isteği ise o icabın kabulü mevkiindedir. Bu, 
kişinin şu sözüne benzer: Falanca kimse bana bir şey hibe ederse, o hibeyi kabul 
etmek istersem, kabul eder alırım. Burada kabul etme isteği hibeden sonradır. 
Dolayısıyla hibenin gerçekleşmesinin şartı değildir. 

Önceki görüşü savunan alimler ise şöyle demiştir: Hz. Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem-, daha önce istemiş, kadın da onun isteğini anlayarak kendisini ona 
hibe etmiş olabilir. Bu durumda bu ayet-i kerime de, bir önceki ayet630 gibi bizim 
görüşümüzü destekler hale gelir. 

Ancak onların yaptığı bu yorum isabetli değildir. Çünkü rivayet edilen kıs
sa bunu reddetmektedir. Zira kıssaya göre, bir kadın kalkıp Hz. Peygamber'e 
-sallallahu aleyhi vesellem- "Ey Allah ' ın Resulü! Ben, kendimi sana hibe ettim . "  diyor. 
Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ona dikkatli bir şekilde bakmakla beraber 
onunla evlenmiyor, aksine onu bir başkasıyla evlendiriyor.631 

0j "hibe" fiili şart, :; ı) "isteme" fii l i  ise şartın karşılığı olabilir. Buna göre 
ayet-i kerimedeki ifadenin gramer bakımından takdiri şöyledir: � � �) L.ı! 
.J d...a.JL>J � ı:.ıi �I .)1) ı:.ıp "Kadın kendisini peygambere h

-ibe ederse, pey
gamber de onu nikahlamak isterse, bu peygambere mahsus bir durumdur." 

629 Burada tartışılan konunun anlaşılabilmesi için bu kısmın alıntılandığı yerin öncesini özetle
yerek terceme ediyoruz: 
Eğer bir adam eşine "Zeyd'le konuşur ve eve girersen sen benden boşsun" dese, kadın eve 
girip Zeyd'le konuşsa Ebu İshak eş-Şlrazl'ye göre boşanma gerçekleşir. Ancak önce Zeyd'le 
konuşur, sonra eve girerse boşanma gerçekleşmez. 
Ancak Malikiler bu görüşün aksini savunarak boşanmanın gerçekleşmeyeceğini belirtmiş
lerdir. 
Kur'an-ı Kerim' de buna iki örnek vardır. Biri şu ayet-i kerimedir: "Eğer Allah sizi azdırmak 
istiyorsa, ben size öğüt vermek istesem de, öğüdüm size fayda vermez. " (Hud 1 1/34) Bu 
ayet, Ebu İshak'ın görüşünü desteklemektedir. Çünkü ikinci şart olan Allah'ın dilemesi ger
çekleşmeden birinci şart gerçekleşememektedir. 
Diğer ayet-i kerimenin açıklaması, yukarıda terceme edilmiştir. Bk. Bedfüu'l-fevfüd (III , 
1239, Daru alemi'l-fevfüd'den Ali b .  Muhammed el-İmran neşri) (Mütercimin notu) 

630 Bir önceki dipnotta açıklamasını özetle terceme ettiğimiz ayet. Bir önceki dipnota bk. (Mü
tercimin notu) 

63 1 Bu kıssa için bk. Buharı (IX, 1 05)  Nikah, Babu iza kale'l-hatıb li ' l-veliyyi zewicnl; Müs
lim ( IIl/583 ) Nikah, Babu ekalli's-sadak. Bölümün alıntılandığı yer için bk. Bedfüu'l-Fevfüd 
(111/24 7) 
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� ı) "isteme" fiilinin şart, � 3 "hibe" fiilinin onun karşılığı olması da müm
kündür. Buna göre ifadenin gramer bakımından takdiri şöyle olur: .:.ıi __,,jl .:ıl) .:.ıı 
.J d....a.JL> � ı+ _ _.;_; � 3 L.ı!·-_; � "Peygamber kadını nikahlamak isterse, kadın 
da kendiSini hibe ederse, o kadın peygambere mahsustur." 

Bu konunun detay ve araştırmasına yönelik benim aklıma gelenler bunlar
dır. Allah daha iyi bilir. 632 
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632 Bedfüu'[.fevfüd (1160) 
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5 1 .  Hanımlarından kim i  dilersen geri b ırakabilir, kimi dilersen ya
nına alabilirsin. Geri bıraktıklarından kimi yanına almak istersen (yine 
de) sana vebal yoktur. Bu, gözlerinin aydınlığına, üzülmeme/erine ve 
kendilerine verdiğinle hepsinin razı olmalarına daha uygundur. Allah 
kalblerinizde olanı bilir. Allah herşeyi bilendir, cezalandırmakta acele 
etmeyendir (Halimdir) .  

52. Bundan sonra -sağ elinin malik olduğu (cariyelerin) dışında- ka
dınlar (alman) ve bunların birini başka zevce/erle değiştirmen -onların 
güzellikleri hoşuna gitse de- sana helal olmaz. Allah herşeyi görüp gö
zeticidir. 

53. Ey iman edenler! Peygamberin evlerine sizin için yemeğe izin 
verilmeden girmeyin. Yemek vaktin i de beklemeye kalkışmayın. Fakat 
davet olunduğunuzda girin. Yemek yediniz m i  dağılın. Söze dalmak 
(veya sohbet) için de beklemeyin. Çünkü bu, Peygamberi rahatsız et
mekte ama o, sizden utanmaktadır. Allah ise haktan utanmaz. Hanımla
rından ihtiyaç(ın ız) olan birşey istediğin izde onlardan perde arkasından 
isteyin. Bu, sizin kalbiniz için de onların kalbleri için de daha temizdir. 
Sizin Allah 'ın Rasulü 'ne eziyet vermeniz de ondan sonra zevcelerini 
nikahlamanız da ebediyyen olacak bir şey değildir. Çünkü bu, Allah 'ın 
yanında çok büyük bir iştir. 

54. Siz bir şeyi açıklar veya onu gizlersen iz, şüphesiz ki Allah, herşe
yi çok iyi bilendir. 

55. Hanımlar için babaları, oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğul
ları, kızkardeşlerinin oğulları, kendi (Müslüman) kadınları ve sağ elleri
nin malik olduğu (cariyeleri) hakkında günah yoktur. Allah 'dan korkun.  
Şüphe yok ki  Allah herşeye tanıktır. 

56. Şüphesiz Allah ve melekleri Peygambere salô.t ederler. Ey mü
minler, siz de ona salat ve selam edin. 

5 7. Allah ' a ve Rasulü 'ne eziyet edenlere, muhakkak Allah onlara, dün
ya ve ahirette lanet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azab da hazırlamıştır. 

58. Mü'min erkeklere ve mü 'min kadınlara işlemedikleri şeyleri is
nad ile eziyet edenler, muhakkak onlar, bir yalan ve apaçık bir günah 
yüklenmiş olurlar. 

Tefsiri: 

Allah Teala'nın buğz, gazap ve hoşnutsuzluğu yaratıklarına füt olan bu özel
liklerden farklı olduğu gibi O'nun incitilmesi de yaratıklarının incitilmesinden 
farklıdır. 633 

633 es-Savaiku'l-Mürsele (IV/1450- 145 1 )  
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59. Ey Peygamber, zevcelerine, kızlarına ve mu 'minlerin hanımlarına 
de ki: "Cilbôblarını üzer/erine giysinler. " Bu, onların tanınıp incitilme
meleri için daha uygundur. Allah bağışlayandır, merhamet buyurandır. 

60. Eğer münafıklar, kalblerinde hastalık bulunanlar ve Medine 'de 
yalan haber yayanlar vazgeçmezlerse, andolsun, sana onlarla çarpış
manı emrederiz. Sonra da onlar orada ancak az bir süre sana komşuluk 
ederler. 

61 .  Lanete uğramışlar olarak. Nerede ele geçirilirlerse yakalanır ve 
alabildiğine öldürülürler. 

62. Daha önce geçenler hakkında Allah 'ın sünneti(dir, bu) .  Sen 
Allah 'ın sünnetinde asla bir değiştirme bulamazsın . . .  

63. İnsanlar sana Saati (Kıyameti) sorarlar. De ki: "Onun ilmi ancak 
Allah 'ın yanındadır. " Ne bilirsin, belki de o Saat yakında kopacaktır. 

64. Muhakkak Allah kafirlere lanet etmiş ve onlar için alevli bir ateş 
hazırlamıştır. 

65. Onlar orada ebediyyen kalıcıdırlar. Hiçbir veli (dost) ve yardımcı 
da bulmayacaklar. 

66. Yüzlerinin ateşte evirilip çevrileceği o günde diyecekler ki: 
"N'olaydı, keşke biz Allah 'a ve RasCıle itaat etseydik. " 

67. Diyecekler ki: "Rabbimiz, gerçekten biz, yöneticilerimize ve bü
yüklerimize itaat ettik, onlar da bizi yoldan saptırdılar. 

68. "Rabbimiz, onlara azaptan iki kat ver ve onları büyük bir lanetle 
lanetle (rahmetinden kov) ! "  
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Tefsiri : 

Ayette söz konusu edilen kimseler, fayda vermeyecek bir zamanda Allah ve 
peygamberine itaat etmeyi temenni ettiler, büyüklerine ve reislerine itaat ettikle
rini ,  bu konuda bir mazeretlerinin olmadığını, efendilerine ve büyüklerine itaat 
edip peygambere ise isyan ettiklerini itiraf ettiler. 

Efendilerine ve reislerine boyun eğmeleri sonunda onların şunu söylemele
rine sebep oldu: "Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle 
rahmetinden kov!" 

Bunda akıllı kimseler için bir ibret ve yeterli öğüt vardır. Muvaffakiyet sadece 
Allah 'tandır. 634 

69. Ey iman edenler, siz de Musa 'yı incitenler gibi olmayın. Allah onu, 
dediklerinden temize çıkardı. O, Allah indinde itibarlı ve değerli idi. 

70. Ey iman edenler, Allah 'dan korkun ve dosdoğru söz söyleyin. 
71 . O da amellerinizi lehinize olmak üzere düzeltsin. Günahların ızı 

da mağfiret etsin. Kim Allah'a ve Rasulü'ne itaat ederse, büyük bir kur
tuluşla kurtulmuş olur. 

72. Biz emaneti göklerle, yere ve dağlara arz ettik de, onlar onu 
yüklenmek istemediler, bundan endişeye düştüler. Ama onu insan yük
lendi. Çünkü o, çok zalim ve çok cahildir. 

73. Ta ki Allah münafık erkeklerle münafık kadınları, müşrik erkek
lerle müşrik kadınları azablandırsın, mü 'min erkeklerle mü 'min kadın
ların da tevbelerini kabul etsin. Allah çok bağışlayandır, çok rahmet bu
yurandır. 

634 er-Risaletü' t-Tebukiyye (55-56) 



SEBE SÜRESİ 
[54 A.yetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 
1 .  Göklerde olanlar da yerde olanlar da yalnız kendisinin olan Allah 'a 

hamd olsun. Ahirette de hamd yalnız O'nundur. O, Hakimdir, herşey
den haberdardır. 

2. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. O, 
rahmet buyurandır, bağışlayandır. 

Tefsiri : 

Kur'an-ı Kerim'de bir yerde, Sebe SO.resi' nin başında "Rahim" isminin 
"Gafa.r" isminden önce zikredilmesiyle ilgili olarak, surenin başından bu sıfat
ların geçtiği yere kadar Allah' ın yüce sıfatlarının ve esma-yı hüsnasının akışını 
düşünen kimsenin anlayabileceği bir incelik vardır. 

Allah Teala, süreye celal ve kemal sıfatlarının hepsini kapsayan, tüm fiil ve 
emirlerindeki hikmetleri içerip gerektiren ,  ilim ve irfanın en genişi ve en kapsam
lısı olan hamd ile başlamıştır. Allah Teala, her hal'ü karda, yarattığı ve emrettiği 
her şeyden dolayı övgüye layık olandır. 

Cenab-ı Hak, hamdin akabinden muazzam genişlikteki hakimiyetini dile 
getirerek şöyle buyurmuştur: "Hamd, göklerde ve yerde bulunanların hepsinin 
sahibi olan Allah 'a mahsustur. " 

Peşi sıra bu hamdin ahirette de devam ettiğini ve asla kesintiye uğramadığını 
belirtti. Bu, zatına ve vasıflarının kemaline layık bir hamddir. 
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Allah Teala'nın zatına layık olan, O devam ettikçe devam eder ve asla sona 
ermez. 

Cenab-ı Hak, her zaman olduğu gibi burada da hamd ile hakimiyetini635 bir 
arada zikretmiştir. Bunların bir araya getirilmeleri, her biri ile oluşan kemale ilave 
bir kemal oluşturmaktadır. Böylece hamd ve hakimiyetin kemali yanı sıra bun
ların bir araya gelişleri de bir kemal oluşturmaktadır. Çünkü hamdin bulunma
dığı bir hakimiyet, eksik; hakimiyetin bulunmadığı hamd, aczin göstergesidir. 
Hakimiyetle bir arada olan hamd ise kemalin zirve noktasıdır. Bu durum, şeref, 
rahmet, bağışlama, kudret, hiçbir şeye ihtiyaç duymama ve cömertlik gibi sıfatlar 
için de geçerlidir. 

Hakimiyet, hamdin dile getirildiği iki cümle arasında yer almaktadır. Daha 
sonra ise iradenin kemalini, irade edilen her şeyin tam bir hikmetle irade edil
diğini ve mükemmel bir bilgiyi kapsadığını, görünür bilgilerin yanı sıra sadece 
tecrübeyle algılanabilecek den1nl hususları da içerdiğini gösteren �I �I 
"Hikmet sahibi, haberi olan" sıfatları zikredilmiştir. 

Hikmetle irade arasındaki bağ, tecrübeyle bilgi arasındaki bağ gibidir. İrade 
edilen şey ve bilgi ortadadır, görünür. Hikmet ve tecrübe ise gizlidir. Mükemmel 
olan irade hikmetli olmalıdır. Mükemmel olan bilgi ise tecrübeyi ortaya koymalı
dır. Yani tecrübe bilginin, hikmet de iradenin özü ve kemal noktasıdır. Dolayısıy
la ayet-i kerime Allah' ın hamdini, hakimiyetini ,  hikmet ve ilmini en mükemmel 
şekilde içermektedir. 

Daha sonra Allah Teala, ulvi ve süfli alemdeki görünür ve görünmez şeyler 
hakkındaki bilgisinin detaylarını zikrederek şöyle buyurdu: "Yerin içine gireni ve 
ondan çıkanı, gökten ineni, oraya çıkanı bilir. " 

Akabinden Cenab-ı Hakk'ın yaratıklarına olan ihsanının yüceliğini gösteren 
iki sıfatla ayete son verildi. Bu sıfatlar rahmet ve mağfirettir. 

Allah Teala, rahmetiyle kullarına mükemmel ihsanlarda bulunur ve bir çok 
faydalar sağlar, mağfiretiyle onların hata ve günahlarını bağışlayıp affeder. 

"O, esirgeyendir, bağışlayandır. " Bu ayet-i kerime, Allah ' ın bilgisinin, rahme
tinin, hikmet ve mağfiretinin genişliğini içermektedir. 

Allah Teala'nın , bilgi ve müsamahasını birlikte zikrettiği yerler olduğu gibi 
bilgi ve rahmetini birlikte zikrettiği yerler de vardır. İkincisinin örneği "Ey Rabbi
miz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır"636 ayet-i kerimesidir. Birincisinin 
örneği ise "Allah her şeyi hakkıyla bilendir, halfmdir"637 ayet-i kerimesidir. 

----------·---
635 Buradaki mülk, yani hakimiyet, ayette göklerdeki ve yerdeki her şeyin Allah'a füt oluşunun 

bildirilmesidir. (Mütercimin notu) 
636 ôafir 4017 
637 Nisa 4/12 
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Rahmet ve hilmin her birinin bilgiyle oluşturduğu uygunluğu, bir araya geti
rilen hiçbir sıfat ikilisi oluşturamaz. 

Arşı taşıyan melekler dörttür. Onların ikisi şöyle der: Allahım! Rabbimiz! Seni 
överek noksanlıklardan arındırırız. İ lmin yanı sıra hilm sahibi oluşun sebebiyle 
hamd sana §.ittir. 

Diğeri ise şöyle der: Allahım! Rabbimiz! Seni överek noksanlıklardan arındı
rırız. Kudret sahibi olmana rağmen bağışlamandan dolayı hamd sana aittir. 

Affın kudretle bir araya geldiğinde oluşturduğu uyum, rahmet ve hilmin bil
giyle bir araya geldiğinde oluşturduğu uyum gibidir. Çünkü güç yetirildiği zaman 
affetmek güzeldir. Aynı şekilde hilm ve rahmet de bilgi ile bir arada olduğu za
man güzeldir. 

Ayet-i kerimenin muhtevasında bilgi sıfatına işaret bulunduğu için burada 
"Rahim" sıfatı önce zikredilmiştir. 

Bilgi ve rahmetin bir araya getirilmesi ve böylece "Ey Rabbimiz! Senin rah
met ve ilmin her şeyi kuşatmıştır"638 ayetiyle uyumlu olması için, bilgiye işaret 
edildikten sonra "Rahim" sıfatının zikredilmesi ne kadar yerindedir! 

Daha sonra ayet-i kerimeye, kötülüğün savılıp hayrın elde edilmesini kapsa
yan mağfiretle son verilmiştir. 

Şerri savmak hayrı te'min etmekten önce olduğu için ;)jı "Gaftır / bağışla
yan" sıfatı, Kur'an-ı Kerim'de birlikte geçtikleri her yerde � _;JI "Rahim / Rahmet 
eden" sıfatından önce zikredilmiştir. Ancak burada daha önce b�lirttiğimiz hik
metten dolayı "Rahim" isminin önce zikredilmesini gerektiren bir durum vardır, 
bu sebeple diğerinden önce zikredilmiştir. 639 

._ı � .  � �\ � l \j. • � :lJ - . ı� i(ü.L:Jı 8t \1 1 , �< � .Uı j� . . .ru. . - \-" � ı..Ş.J.J � Ü -- .Jr- ıJ"-, .J 
. ,(t '-J .!-U1 � '

. 
· t '-J · ·\Jı - \f · ol l4...:JI . ö � 1 jli!.o � r.' .) , ,J" f-P .J ı.J'f' J � .J • .J d .J • 

- J · 
-

._ - .. � �.Jİ oWLAJI ı_,L. .J l_f;\ �.iJı ._ş� �i� � '-:"� ..} -.j1 
�ı_h r-iJ ,;l·l) _:r-_r:-W � _ı j ı_;.,...., J!�l.J '� f '1' �f jj.J.J �� 

638 Gafir 4017 
639 Bedfüu"l-fevaid ( 1179) 
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3. Kafirler: "Saat (kıya.net) bize gelmeyecek" dediler. De ki :  "Hayır, 
gaybı bilen Rabbim hakkı için elbette o size gelecektir. Göklerde ve yer
de zerre ağırlığınca birşey O'na gizli kalmaz. Bundan küçük veya büyük 
ne varsa muhakkak apaçık bir kitabdadır. " 

4. Bu, iman edip salih amel işleyenleri mükafatlandırması içindir. Işte 
onlar için mağfiret ve kerim (cömertçe ve şerefli) bir rızık vardır. 

s. Ayetlerimiz hakkında aciz b ırakmak için çalışanlar, işte onlara elem 
verici kötü bir azab vardır. 

Tefsiri: 

Bu ayet-i kerime apaçık göstermektedir ki, akla aykırı bularak aklı naklin 
önüne geçiren kişi, hiçbir şekilde ilim verilen kimselerden olamaz, hatta onlarla 
uzaktan yakından ilgisi dahi bulunamaz.640 

640 es-Savfüku' l-Mürsele (IIl/850) 
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6. Kendilerine ilim verilenler, bilir ki: Rabbinden sana indirilen hak
kın ta kendisidir ve O, her hamde layık, Aziz olanın yoluna iletir. 

7. Kafirler dediler ki: "Siz çürüyüp paramparça olduktan sonra mu
hakkak yeniden yaratı/ırsınız, diye size haber veren bir adamı gösterelim 
mi size? 

8. ''Acaba o, Allah 'a karşı yalan mı uydurdu, yoksa onda bir delilik 
mi vardır?" Hayır, asıl ahirete inanmayanlar azab içinde ve uzak bir 
sapıklıktadır/ar. 

9. Gökte ve yerde, önlerinde ve arkalarında ne olduğuna bakmazlar 
mı? Dilersek onları yere geçirir yahut gökten üzer/erine parçalar düşü
rürüz. Muhakkak bunda yönelen her kul için elbette bir belge vardır. 

1 0. Andoısun ki Biz, nezdimizden Davud'a bir üstünlük verdik. "Ey 
dağlar! Siz de onunla tesbih edin. Ve ey kuşlar siz de!" Ona demiri de 
yumuşatmıştık. 

1 1 .  "Uzun, geniş zırhlar yap, dokumada işini sağlam tut, (aile halkın
la) salih amel iş/eyin. Çünkü Ben, yaptıklarınızı çok iyi gören im " diye 
emrettik. 

12. Süleyman'ın emrine de rüzgarı verdik. Sabah Pc;işinde bir aylık 
yol alırdı. Akşam da bir aylık yol giderdi. Biz ona erimiş bakır pınarını 
sel gibi akıttık. Cinden bir kesim de Rabbinin emri ile eli altında iş gö
rürlerdi. Onlardan kim verdiğimiz emirden saparsa, Biz ona alevli ateş 
azabından tattırırdık. 
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13.  Onlar, kendisine köşk (kale veya mescid) /erden, heykellerden, 
büyük havuzları andıran çanaklardan ve yerlerinde sabit (dağ gibi) ka
zanlardan istediğini yaparlardı. "Ey Davud hanedanı, siz de şükrederek 
çalışın .  Kullarımdan şükreden ise azdır. " 

14.  Biz ölümüne hükmedince, asasını yiyen ağaç kurdundan başkası 
onlara ölümünü göstermedi. Nihayet yıkılıp yere düşünce açıkça ortaya 
çıktı ki, eğer cinler gaybı bilmiş olsa idiler bu horlayıcı azab içinde de
vam etmezlerdi. 

15 .  Anda/sun ki Sebe 'liler için kendi meskenlerinde (yurtlarında) bir 
ibret vardı. Sağ ve solda ikişer bahçe vardı. "Rabbinizin rızkından yeyin 
ve O'na şükredin. Hoş bir belde ve bağışlayıcı b ir Rabb. " 

1 6. Fakat onlar yüz çevirdiler. Biz de onlara Arim selini gönderdik ve 
onların iki bahçelerinin yerine buruk yemişli, acı ılgınlı ağaçları olan ve 
içinde Arabistan kirazından da az bir şey bulunan iki bahçe verdik. 

1 7. işte nankörlük etmeleri sebebi ile Biz onları böyle cezalandırdık. 
Zaten Biz nankörlük edenlerden başkasını cezalandırır m ıyız ki? 

1 8. Onlar ile bereket verdiğimiz memleketler arasında ard arda kasa
balar var ettik, oralarda gidip gelmelerin i  takdir ettik. "Oralarda güven
lik içinde, geceler ve gündüzler boyunca gezin" (dedik) . 

1 9. "Rabbimiz, yolculuklarımız arasını uzaklaştır" diye dua ettiler ve 
nefislerine zulm ettiler. Biz de onları anlatılan masallar kıldık ve onları 
darmadağın ettik. Şüphesiz bunlarda çok sabreden, çok şükreden her
kese ibretler vardır. 

20. Anda/sun, İblis onların aleyhindeki zannını gerçekleştirmişti de 
müminlerden bir kesim dışında ona uymuşlardı. 

21 . Halbuki onun onlar üzerinde bir hakimiyeti yoktu. Ancak Biz, 
ahirete iman eden kimse ile ondan yana şüphede olanları ayırd etmek 
için böyle yaptık. Rabbin herşeyin üzerinde görüp gözetendir. 

22. De ki: ''Allah 'dan gayrı (ilah diye) iddia ettiklerinize dua edin 
bakayım. Onlar göklerde de yerde de zerre ağırlığınca bir şeye sahip 
değildirler. Onların bu ikisinde hiç bir ortaklığı da yoktur ve O'nun bun
lardan hiçbir yardımcısı da yoktur. " 

23. O'nun nezdinde şefaat, kendisine izin verdiklerinden başkası
na fayda vermez. Nihayet kalblerinden korku giderilince: "Rabbiniz ne 
buyurdu?"  diyeceklerdir. Onlar: "Hak (buyurdu)" diyeceklerdir. O, çok 
yüce, çok büyüktür. 

Tefsiri : 

Allah'tan başka ilah edinen kimse, edindiği ilahın kendisine fayda verece
ğine inanır. Onun beklediği faydayı sağlayacak kimse şu dört hasletten birine 
sahip olmalıdır: 
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1 .  Kendisine tapınan kimsenin istediği şeylere sahip olmalı. 

2. Sahip değilse hiç değilse sahip olanın ortağı olmalı .  

3 .  Ortağı değilse yardımcısı ve destekçisi olmalı . 

4. Yardımcısı ve destekçisi de değilse katında aracılık edecek kadar itibarlı 
olmalıdır. 

Allah Tea.Ja, bu ayet-i kerimede , yukarıdan aşağıya doğru bu dört şıkkın 
hepsini sırasıyla reddetti . Böylece müşriklerin, ilahları hakkında ileri sürdükleri 
hakimiyet, ortaklık, Allah 'a  yardımcı olmak ve O'nun katında aracılık etme dü
şüncelerini kökten çürüttü . Ancak, müşriklerin yararlanamayacağı, Allah' ın  izin 
ve müsaadesiyle gerçekleşecek olan şefaati reddetmedi. 

Allah' ın birliğini tanıtma, bu konuda aydınlatıcı bir delil ve kurtuluş vesilesi 
olma, şirki ve onun kaynaklarını kurutma hususunda akleden kimse için bu 
ayet-i kerime yeterlidir. 

Kur'an-ı Kerim bu ve benzeri delillerle doludur. Ne var ki insanların çoğu bu 
delillerin işlendiğini hissedemiyor, ayetlerin, daha önce yaşamış, nam ve nişan
ları kalmamış insanlar hakkında nazil olduğunu sanıyorlar. Kur'an' ın anlaşılması 
ile kalp arasındaki engel işte bu tür zanlardır!641 

Ayet-i kerimenin, şirke bulaştıkları tüm yolları zikrederek müşrikleri sorgu
laması ve böylece o yolları sağlam bir delil ve etkili bir üslupla çürütmesi son 
derece dikkate değer! 

Çünkü bir ilaha tapınan kimse, ondan mutlaka bir fayda umar. Eğer fayda 
ummasa kalbi ona bağlanmaz. O halde ilah edinilen varlık, kula fayda verecek 
hususlara hakim olmalıdır, hakim değilse onlara hakim olan kimsenin ortağı ol
malıdır, ortağı da değilse onun yardımcısı, veziri ve destekçisi olmalıdır. Bu da 
söz konusu değilse onun katında aracılık edebilecek bir itibar, kadir ve kıymete 
sahip olmalıdır. Bu dört husus, geçersiz ve asla söz konusu olmadığına göre şir
kin hiçbir gerekçesi ve kaynağı kalmamaktadır. 

Allah Teala, müşriklerin ilahlarının göklerde ve yerde zerre ağırlığınca bir 
nesneye bile sahip olmadıklarını belirtmektedir. 

Bu durumda bir müşrik "Ama ilahlarımız, onlara sahip olan Allah'a  ortaktır" 
şeklinde bir savunma yapabilir. Bu sebeple hemen onların Allah' a ortak olmala
rının da söz konusu olmadığını belirtmiştir. 

Bu durumda müşrik "Ama ;ıahlarımız, Allah' ın yardımcısı, veziri ve destek
çisidir" iddiasında bulunabilir. Allah Teala, "Allôh 'ın onlardan bir yardımcısı da 
yoktur" buyurarak böyle bir gerekçeye kapıyı baştan kapatmıştır. 

641 Medaricü's-Salikln ( 1/343) 
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Bu durumda müşrikler, ilahlarının sadece Allah katında aracılar olduğu 
iddiasını ileri sürebilirler. Ancak Allah Teala onların edindiği ilahların buna da 
sahip olmadıklarını ,  katında ancak O'nun izin ve müsaadesiyle şefaat edilebile
ceğini belirtmiştir. 

Şefaat edecek kimseye O izin verecektir. O izin vermezse huzurunda şefaat 
edilemez. 

Allah Teala, insanlar arasında olduğu gibi, şefaat edecek kimseye ve onun 
yardımına muhtaç değildir. Dolayısıyla izin vermeden kimsenin aracılık etmeye 
kalkışmasını kabul etmez. 

Allah'ın dışındaki herkes Allah' a  muhtaçtır. Allah ise, hiç kimseye muhtaç 
değildir. İzni olmadan katında kim aracılık edebilir?642 

Ayet-i kerime, işaret yoluyla şunu göstermektedir: Allah Teala vahiyle bir 
emir buyurunca melekler O'nun konuşmasından ötürü kendini kaybeder, bir nevi 
baygınlık geçirirler. Korkuları gidip kendilerine gelince birbirlerine "Rabbimiz ne 
buyurdu?" diye sorarlar. Her sema tabakasında bulunan melekler, bir sonraki ta
bakada bulunan meleklere sorarak bu buyruğun ne olduğunu öğrenmek isterler. 
Neticede yedinci kat semadaki melekler aynı soruyu Cebrfül 'e (a.s) sorarlar: 

- Ey Cebrail! Rabbimiz ne dedi? 
Cebrail şu cevabı verir: 
- Hak olanı büyu-rdu.  O, yücedir, büyüktür.643 

<- <-

24. De ki: "Göklerden ve yerden sizi rızıklandıran kimdir?" "Allah'dır, 
de. Şüphe yok ki b iz yahut siz ya bir h idayet üzereyiz ya da apaçık bir 
sapıklrkta. " 

Tefsiri : 

Şöyle bir soru akla gelebilir: Bu ayetin bir benzeri Yunus suresinde şu şekilde 
geçmektedir: "De ki: Size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Ya da kulaklara 
ve gözlere kim mô.lik (ve hô.kim) bulunuyor? Ölüden diriyi kim çıkarıyor? (Her 
türlü) işi kim idare ediyor. 'Allah '  diyecekler. De ki: Öyleyse (O'na asi olmaktan) 
sakınmıyor musunuz?"644 Bu iki ayet arasındaki fark nedir? 

642 es-Savfüku' l-Mürsele (ll/461 )  
643 Medaricü's-Salikin (lll/314) 
644 Yunus 10/31 
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Bu soruya şöyle cevap vermek mümkündür: İkisi arasında sözün akışına 
dikkat edilince görülebilecek çok ince ve çok hoş bir nüans vardır. 

Yunus slıresindeki ayet, Allah' ın rızık veren, kulak ve göz gibi duyularına 
ve diğer işlerine hükmeden, ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran bir yaratıcı ol
duğuna dfür onların da itiraf edip inkara güç yetiremedikleri hususlarda deliller 
içermektedir. Zikredilen bu hususları kabul ettikleri için onlara şu şekilde hitap 
etmek çok yerinde olmuştur: Bütün· bunları yapan, kendisinden başka ilah ol
mayan Allah'tır. O halde O'nunla birlikte nasıl başka varlıklara da taparsınız? 
Bunlara hiçbir şekilde malik olmayan ve hiçbir şeye güç yetiremeyen varlıkları 
nasıl O'nunla denk görürsünüz? 

Nitekim Allah Teala ayet-i kerimenin sonunda, bu soruların muhataplarının 
"Allah"  cevabını vereceklerini bildirmiştir. Yani onlar bu sorulara muhatap olun
ca, Allah' ı  itiraf edecek ve inkara güç yetiremeyeceklerdir. O halde bu ayete 
muhatapları , burada zikrolunan hususları kabul etmektedirler. 

Bu ayete göre bu kimseler, duyu organlarıyla algılamakta oldukları gökten 
hayatlarını sürdürmelerine vesile olan yağmurun indiğini kabul ediyorlar. Ancak 
rızkın bir sema tabakasından diğerine inerek kendilerine kadar ulaştığını bilmi
yor ve dolayısıyla kabul etmiyorlar. Zaten bunu bilmeleri de mümkün değil. Bu 
itibarla burada .Lo...:J ı "gök" kelimesi tekil zikredildi. Bununla birlikte rızıkla kaste
dilen yağmur olduğuna göre rızkın gökten geldiğini inkar etmeleri mümkün de
ğildir. Çünkü yağmur buluttan inmektedir. Bulut da, üstlerinde olması hasebiyle 
Arapça'da .,Lo...:J\ "gök" olarak isimlendirilebilir. Nitekim Allah Teala, gökte bulut
ları yaydığını bildirmektedir: "Allah O'dur ki, rüzgarları gönderir, bunlar da bu
lutu kaldırır. Derken, Allah onu gökte dilediği gibi yayar ve parça parça eder. "645 

Bulut yeryüzünün üzerinde yayılmaktadır, yoksa göğün üst tabakalarında 
bulunan yörüngelerde değil. Bu, duyu organlarıyla algılanabilen bir husustur. 
Dolayısıyla başka bir şeye itibar edilmez. 

İşte bu izah ettiğimiz gerekçelerle Yunus suresindeki ayette .,Lo...:J ı "gök" keli
mesi, tekil zikredilmiştir. Zaten başka bir şekilde zikredilmesi de uygun olmazdı. 
Çünkü muhataplar, gökten kalp ve ruhlar için gıdalar indiğini, özellikle ebedi ve 
hakiki hayatı sağlayan vahyin indiğini kabul etmemektedirler. Halbuki rızık diye 
isimlendirilmeye geçici hayatın gıdası olan yağmurdan ziyade bunlar layıktır. 

Gökten inen vahiy, rahmet, rabbani lütuf ve ilhamlar, İ lahi iltifatlar ile ulvi ve 
süfli alemin dayanağı olan unsurlar, en büyük rızıktır. Ancak muhataplar bunu 
kabul etmemektedirler. Bu sebeple onların inkar edemeyecekleri bir şekilde on
lara hitap edilmektedir. 

645 Rum 30/48 
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Sebe suresindeki bu ayet-i kerimede ise göklerden ineni kabul ettiklerini zik
retmek uygun olmazdı. Bu sebeple Allah Teala, ayetteki soruya peygamberinin 
cevap vermesini emretmiş, onların itirafta bulunacakları bir husus zikretmemiştir. 
İşte "De ki: Göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? De ki: Allah!"  buyuru
yor, Yunus sô.resindeki ayette olduğu gibi "Allah diyecekler!" buyurmuyor. Bu 
sebeple peygamberine -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle cevap vermesini emrediyor: 
Yedi kat gökten rızkın her çeşidini ve her türlü faydayı indiren sadece Allah'tır . 

._,;, j \j 1 "yer" kelimesi ise her iki ayette de tekil getirilmiştir. Çünkü sözün akışı 
böyle gerektirmektedir. Zaten -mümin olsun kafir olsun, iyi olsun kötü olsun -
herkes rızkın yerden çıktığını kabul etmektedir. 646 

646 Bedfüu' l-fevfüd ( 1 1 7- 1 18) 
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25. De ki: "İşlediğimiz günahlardan sorumlu olmazsınız, biz de işle
diklerin izden dolayı sorumlu olmayız. " 

26. De ki: "Rabbimiz, bizi bir araya toplayacak, sonra aramızda hak 
ile hüküm verecektir. O her şeyi en iyi bilip adaletle hükmedendir. " 

27. De ki: "Ona koştuğunuz ortakları bana gösterin. Hôşô (O'nun 
ortağı yoktur). Bilakis O, mutlak galip, sonsuz h ikmet sahibi Allah 'dır. " 

28. Biz sen i  ancak bütün insanlar için m üjdeleyici ve korkutucu (bir 
peygamber) olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler. 

29. Onlar: "Eğer doğru söyleyenler iseniz bu tehdit (in iz) ne zaman 
gerçekleşir? (bize söyleyin) " derler. 

30. De ki: "Sizin va 'd olunan bir gününüz vardır. Ondan ne bir an 
geri kalırsın ız, ne de ileri geçersin iz. " 

31 . Kôfir olanlar dediler ki: "Biz bu Kur'ôn'a da bundan önce gelen 
kitaplara da inanmayız. " Sen o zôlimleri Rabbleri huzurunda durdu
rulmuş, sözü birbirlerine döndürür/erken bir görsen! Güçsüz bırakılan 
(mustaz 'af) tabiler büyüklük taslayan (müstekbir) lere: "Siz olmasaydı
n ız, biz elbette iman edenler olurduk" derler. 

32. Büyüklük taslayan önderler, güçsüz bırakılanlara derler ki: "Size 
geldikten sonra sizleri h idayetten biz m i  alıkoyduk? Hayır, siz zaten 
günahkôr kimseler idiniz. " 

33. Güçsüz bırakılanlar, büyüklük taslayanlara derler ki: "Hayır, gece 
gündüz hi/ekarlıklar(ın ız bizi bu hale koydu). Çünkü siz bize Al/ah 'ı inkar 
etmemizi, O'na ortaklar koşmamızı emrederdin iz. " Azabı göreceklerın
de ise (hep birlikte) pişmanlıklarını gizleyeceklerdir. Biz de kafirlerin bo
yunlarına tasmalar koyarız. Ya onlar işleyegeldiklerinden başkası ile m i  
cezalandırılacaklar? 

34. Biz hangi ülkeye bir korkutucu (peygamber) göndermiş isek, 
mutlaka oranın refah içinde şımaran zenginleri: "Biz sizinle gönderilen 
şeyleri inkôr edenleriz" demişlerdir. 

35. Ve dediler ki: "Biz malca da ev/atça da daha çokluğuz. Biz azab 
edileceklerden de değiliz. " 

36. De ki: "Muhakkak Rabbim rızkı dilediğine genişletip yayar ve 
daraltır. Fakat insanların çoğu b ilmezler! " 

37. Sizi Bize yaklaştıracak olan, malların ız da değildir, evlatların ız da 
değildir. iman edip salih amel işleyenler m üstesnô. işte onların amelle
rine karşılık mükôfatları, kat kattır, hem onlar yüksek köşklerde emniyet 
içindedirler. 
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Tefsiri : 

.ri C,.Oinananlar , "daha önce geçen" f-5)':Jjlj r-5Jı_,;1 mallarınız ve evlatlarınız" 
ifadesinden istisna edilmemiştir. Çünkü inananlar, mal değildir. Ancak anlam, 
bağlamdan anlaşılmaktadır. Çünkü Allah Teala, kulların mal ve evlatlarının 
kendisine yaklaşma veSılesi olamayacağını bildirmiştir. Bu, o mal ve evlatların 
sahiplerinin Allah' a yaklaşmış olmayacakları anlamını içerir. işte � j .)-OT c,.o 
(..JG. "fmôn edip iyi amelde bulunanlar" kısmı, bağlamdan anlaşılan "mal ve 
evlat sahibi olan kimseler" den istisna edilmiştir. Buna göre ayetin manası şöyle
dir: .J � r-1 ...ıi .ı.J_,_, JL. �ı LılS �ı_, ...... WL,.:, � .ri .r 'ıl! o..t:.s- 1-.;-'-} 'ı1 "- İster malı ve 
çocuğu olsun, ister olmasın - inanıp iyi işler yapandan başka hiç kimse Allah'a 
yakın olamaz!"  

Bu ayette, mal ve evlatları vesile ederek Allah'a  yaklaşma iddiasındaki kim
selerle onlardan istisna edilen inanıp güzel işler yapan kimselerin farklı cinsler
den oluştuğu açıktır. Allah Teala, kendisine mal ve çocuklarla yaklaşma yolunu 
kapatmış, iman ve sa!ih amelle yaklaşılmasını ise açık tutmuştur. Dolayısıyla bu
radaki istisnanın muttasıl {öncesiyle bağlantılı, yani istisna edilenlerle kendilerin
den istisna edilenlerin aynı cinsten) olduğunu söylemektense istisna edilenlerden 
önce .}J "fakat" edatının var olduğunu kabul etmek daha iyidir. 

Arap dili incelenirse , bağlamdan anlaşıldığı için bu şekildeki kullanımların 
çok olduğu görülecektir. Hatta bu şekilde mana anlaşılır iken lafza dayalı bir 
kullanım tercih edilse söz anlaşılmaz hale gelir. 

Bu kaide sayesinde zihne takılabilecek bir çok problem çözülür, zorlama ol
duğu için sözü söyleyenin yüz çevireceği varsayımları söylemeye gerek kalmaz. 
Ne var ki, zorlamaya baş vuran kimseler, konuşan kimsenin kaçıp asla iltifat et
meyeceği bir çok varsayımlarda bulunuyor ve bunları söze yamıyorlar. Konuşan 
kimsenin hiç aklına bile getirmeyeceği, düzgün konuşan kimselerin kullanmaya
cağı, hatta duysa garipseyeceği varsayımlarda bulunan gramercilerin açıklama
larında bu sıkça müşahede edilmektedir. Allah izin verirse bununla ilgili müstakil 
bir başlık açacağız .647 

647 Bedfüu' l-fevfüd (111/71-72)  
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38. Bizleri ô.ciz bırakacaklarını sanarak, ô.yetlerimizde(n) alıkoymakta 
yarışanlar, işte onlar azapta hazır edilecek/erdir. 

39. De ki: "Gerçekten Rabbim, rızkı kullarından dilediğine genişletip 
yayar. Dilediği kimsen inkini de daraltır. (Hayır için) her ne harcarsanız 
O, bu harcadığınızın yerine başkasını verir. O, rızık verenlerin en hayır
lısıdır. " 

40. O günde onların hepsin i haşredecek, sonra da meleklere şöyle 
diyecek: "Bunlar mı size ibadet ederlerdi? "  

41 . Melekler diyecekler ki: "Tenzih ederiz Seni! Bizim velimiz 
(ma'budumuz) onlar değil, Sensin. Aksine onlar cinlere ibadet ediyor
lardı. Bunların çoğu onlara inan ıyorlardı. "  

42. "Bu gün kiminiz kimizin ize ne bir fayda sağlayabilir ne de bir 
zarar verebelir. " Zulmedenlere de diyeceğiz ki: "Haydi ya/anladığınız 
ateş azabını tadınız. " 

43. Ayetlerimiz açık açık onlara okunduğunda dediler ki: "Bu, an
cak atalarınızın ibadet edegeldiği şeylerden sizi alıkoymak isteyen bir 
adamdır. " Yine dediler ki: "Bu (Kur'an), uydurulmuş bir yalandan başka 
bir şey değildir. " Kô.fir olanlar Hakk (Kur'-ô.n) 'a, kendilerine geldiğinde: 
"Bu, ancak apaçık bir büyüdür" dediler. 
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44. Halbuki Biz onlara okuyacakları kitablar göndermemiştik, senden 
önce onlara bir nezir (uyarıp korkutucu peygamber) de göndermemiştik. 

45 . Bunlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Hem bunlar, onlara ver
diğimizin onda birine bile ulaşmamış/ardır. Fakat yine de peygamber/e
rimi  yalanladılar. Ya Benim azabım nasılmış? 

46. De ki: "Ben, size ancak bir öğüt veriyorum: Yalnızca Allah için 
ikişer ikişer, birer birer kalkınız, sonra bu arkadaşınızda bir delilik olma
dığını düşününüz. O, ancak -şiddetli bir azabın öncesinde - sizin için bir 
korkutucudur. " 

Tefsiri : 

Hakkı ve doğruyu araştıran kimsenin yapması gereken iki davranış vardır: 
1 .  Allah için düşünmek, 
2. Allah' ın dışındaki kimselerle hakkı bulmak için münazara etmek. 

Durum böyle olunca, Allah Teala tek bir haslet emretmiştir : O da, Allah 
için ikişer ikişer kalkıp aralarında münazara etmek ve birbirlerine soru sormak, 
tek kaldıkları zaman da hakka çağıran Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ve 
çağırdığı prensipler hakkında düşünmek, O'nun dürüst mü yalancı mı olduğuna 
dair dellle dayalı araştırmalar yapmak ve gerçeğin ortaya çıkması için O'nun 
getirdiği prensipleri bu deliller ışığında değerlendirmektir. Saygıyla karşılanacak 
tartışma, gerçek iz'an ve insaf işte budur. 648 

" İkişer ikişer kalkmak" ifadesiyle münazaraya, "teker teker kalmak" ifadesiyle 
ise düşünme ve akıl yürütmeye işaret etmiştir. 

Bunların her ikisinin de övülmeye layık olan ve kınanmayı hak eden kısımla
rı vardır: Övgüye layık olan düşünme türü, doğru bilgiye ulaşmak için uygun bir 
metotla düşünüp kafa yormaktır. Kınanmayı hak eden düşünme türü ise kendi 
içinde ikiye ayrılır: 

1 .  Düşünürken batıl bir yol takip etmek. Kişi, hakka ulaşmak istese bile takip 
ettiği metot doğru değilse hakka ulaşamaz. 

2. Doğru veya yanlış olduğuna bakmaksızın muhatabının görüşünü çürüt
mek için düşünüp sistem kurmaya çalışmak. Böyle yapan kimseler, kin ve düş
manlık besledikleri insanlara her halükarda karşılık vermek için delil ararlar. 

Münazaranın da hem övgüye layık olanı hem de kınanmayı hak edeni ikiye 
ayrılır. Çünkü münazara eden kimse şu üç özellikten birine sahiptir: 

1 .  Hakkı bilen biri olmak, 
2. Hakkı araştıran biri olmak, 

648 es-Savfüku'l-Mürsele (11/472) 
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3 .  Hakkı bilmeyen ve onu araştırmayan biri olmak, 

Sonuncu münazaracının yaptığı, kınanmayı hak eden bir münazaradır. 

Birinci münazaracı ise, hakkı araştıran kimseleri doğruya yöneltecek deliller 
açıklaması, hakka karşı inatçılık eden kimselerin delillerini çürütmesi ve doğru 
yolda olduğu zannında olanları hakkın delilleri üzerinde düşünmeye yönlendir
mesi durumunda övgüye layık bir iş yapmış olur.649 

47. De ki: "Sizden istediğim her hangi bir ücret varsa o, sizin olsun. 
Benim mükafatımı vermek, ancak Allah 'a aittir. O, her şeye tanıktır. " 

48. De ki: "Rabbim muhakkak hakkı yerleştirendir. O gizlilikleri çok 
iyi b ilendir. " 

49. De ki: "Hak geldi. Batıl ne yeniden bir şey var edebilir, ne de geri 
getirebilir. " 

50. De ki: "Eğer ben, sapmışsam ancak kendi aleyhime sapmış olu
rum. Şayet h idayet bulmuşsam o, Rabbimin vahyetmekte olduğundan 
ötürüdür. Muhakkak O, işitendir, pek yakındır. " 

Tefsiri : 

Bu ayet, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- hidayetinin sadece vahye 
dayandığını apaçık göstermektedir. Zaten bunda şaşılacak bir şey yoktur! Çünkü 
vahyin dışındaki birbiriyle çelişen ve birbirini çürüten görüşlerle doğru yolu bul
mak nasıl mümkün olabilir? 

Ancak Allah' ın hidayete erdirdiği kimse hidayete erer. Saptırdığı kimsenin 
ise ne bir yardımcısı ne de rehberi vardır. 

Hidayetin vahye dayanmadığını iddia edenin sapıklığından daha büyük 
sapıklık olabilir mi? Büyük bir bela ve musibet olan bu yanılgıdan koruduğu 
kula Allah büyük bir ihsanda bulunmuş demektir. Hamd, alemlerin Rabbine 
mahsustur. 650 

649 es-Savi.'ıiku' l-Mürsele (IV/1275-1276) 
650 er-Risaletü't-Tebukiyye (54) 
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51 . Onları korkuya kaprldıklarında bir görsen!  Artık kurtuluş olmaya
cak ve yakın yerde yakalanmış olacaklar. 

52. "Ona iman ettik" diyecekler, ama onlar için uzak bir yerden ona 
(imana) el atmaları ne mümkün! 

53. Halbuki önceden onu inkar etmişlerdi. Üstelik uzak bir yerden, 
gayb hakkında rastgele zanlarda bulunuyorlardı. 

54. Daha önceden benzerlerine yapıldığı gibi, onlar ile arzuladıkları 
şeyler arasına bir engel konacaktır. Çünkü onlar endişeye düşüren bir 
şüphe içinde idiler. 
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[45 AyetJ 

.; , , . 
• Z - �İ j-.İ "'}...:,, ' &"SlJI lc.G- · ·\ı ı ·  ._:.., \ ' �\ J:, \j .J.ı J.:..;j\ 

'-"" • , J  ) r..r L)'f'J J - J _) .  - -
... / / ,.. 

\ _, Jo .1. 

: �- LA 4: , , ..ıj � .  � 'ı< L-. ilı ı � ı  �G LA - 1 .: l ı  1 · ·  t_- V · �JU -� "'\ y'. - , ı.Ş" u- .._,.-- � - � ,.;: -!- . .  JJ .J 
... ,. � (_ ' 

� - 0� : � l . • '  � � \_,, ' ı : \ � >U � ; QJ �\ r.J - . 0-" u-;f" - .J � J 0-" V' 
'� - \ � : 't;, .?<.'.·lô �\ � I  ' �� \ ' LJ l l : �l '[; .i r 1- !<�\1 : . J 1 J-- � 0-" ı..r r-=-- - J.r V' � - "Z r r--- .r..r 
/ •• # .;  • • #" J � J -:;.;. J $ • --- J. ; • - , J J ;. !l_Y.� 0µ · r� 0_,5::;y- JL! r �l d.l! 'J LT-'j'Y l.J ��ı � �jJ. .uıı 
� - � ı  ' Ô 1 1 : �t E L i }., ' '\J ı • - . � iıı ı J' ı - � : 4\ �. · �}5 � .J � V' � - "( Y JY � .f • U . � ı..r J . •  

!<:\ ��I ı)ı o }.. ' .: i ı  �L !<::: - �  � · 8iıı  �WI  . � . � - ')İj � - �\ r- - . r J)f"' . ,-� ) - - r ..ru .Y -

Aı:h . _ • t ı ._,�t : \ � <'- t � � ' l; \.Jı İ :� � l;J� �� '>( '}" � ; � y .)-""':' .? y - ' .) .J - .) 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 
1 .  Hamd, göklerle yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer ve dör

der kanatlı elçiler kılan Allah ' a mahsustur. O, yaratı lışta dilediğini artırır. 
Gerçekten Allah herşeye gücü yetendir. 

2. Allah insan lara herhangi bir rahmeti açacak olursa, onu tutacak 
olmaz. Tuttuğunu da, O'ndan başka salıverecek olmaz. O, emrinde ga
liptir, her işinde hikmeti sonsuz olandır. 

3. Ey insanlar, Allah' ın üzerin izdeki n imetini hatırlayın. Gökten ve 
yerden size Allah 'dan başka rızık veren her hangi bir yaratıcı var mıdır? 
O'ndan başka hiçbir i/ôh yoktur. Böyle iken nasıl olur da döndürülüyor
sunuz? 

4. Eğer seni ya/anlıyorlarsa, doğrusu senden önce de nice peygam
berler yalanlanm ıştır. Bütün işler ancak Allah 'a döndürülür. 
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5. Ey insanlar, şüphe yok ki Allah ' ın va 'di haktır. O halde sakın sizi 
dünya hayatı aldatmasın. Ve çok aldatıcı (şeytan) da sakın sizi Allah ile 
aldatmasın. 

6. Şüphe yok ki şeytan sizin bir düşmanınızdır. O halde siz de onu 
düşman tutun. O, kendi taraftarlarını ancak alevli ateşin arkadaşların
dan olsunlar diye davet eder. 

Tefsiri: 

Allah Teala'nın, kullarına, şeytanı düşman edinmelerini emretmesi, onunla 
savaşmak ve çaba sarf etmek için tüm güçlerini harcamalarına yönelik bir ikazdır. 
Şeytan,  kulun her nefes savaşacağı ,  savaşmaya hiç ara vermeyeceği bir düşman 
gibidir. 651 

7. O kôfir olanlar için çok şiddetli bir azab vardır. Iman edip salih 
amel işleyenlere ise mağfiret ve büyük bir ecir vardır. 

8. Acaba kötü ameli kendisine süslü gösterilip de bu sebepten onu 
güzel gören kimse (bunun gibi olur mu) ?  Şüphesiz Allah dilediğini saptı
rır, dilediğine hidôyet verir. O halde onlar için hasretler duyarak kendini 
bitirme! Çünkü Allah, onların ne yapmakta oldukların ı  çok iyi bilendir. 

9. Allah O'dur ki, rüzgôrları gönderip bulutları kaldırır, sonra onu 
ölmüş bir beldeye süreriz, o su ile o yeri ölümünden sonra canlandırırız. 
İşte ölümden sonra diriliş de böyledir. 

1 0. Kim aziz olmak istiyorsa, bilsin ki gerçekten izzet bütünüyle 
Allah 'ındır. Güzel söz yalnız O'na yükselir. Onu da salih amel yükseltir. 
Kötülüklerle tuzak kuranlar(a gelince), onlar için çok şiddetli bir azab 
vardır ve bizzat onların tuzağı boşa çıkar. 

651 Zadü'I-Mead ( IIl/6) 
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Tefsiri : 

Şeref isteyen kimse Allah' a itaat etmelidir. Çünkü şeref, sadece bu şekilde 
elde edilebilir. 

Seleften bazıları şöyle dua ederdi :  Allahım! Beni, sana itaat ederek şerefli kıl! 
Sana isyankarlık ederek zillete düşürme!  

Hasan el-Basri şöyle demiştir: Atlar ve  katırlar ayaklarıyla ezip çiğnese bile 
isyan edenlerin kalpleri isyan zilletinden kurtulmaz. Allah isyan edeni mutlaka 
zelll eder. 

Abdullah b. el-Mübarek de şöyle demiştir: 
J " !. J ��; ! J.r n  ..:.ı _)Y. jj J 

1 . :� &J.:J -� '1"' - • • ..I• J 

('-:"'J\.4:...JI) ��jj :-_,..!. jL;.tj 
"Gördüm ki günah öldürüyor kalp ile ruhu, 
Mahkum ediyor zillete isyancı güruhu. 
İsyanı bırakmakla dirilmektedir insan! 
Allah'a değil, etmelidir nefsine isyan! 
Hak dinleri geçmişte bozan kimseler ancak, 
Rahip ve papazlarla krallardı muhakkak"652 

652 el-Cevabü'l-Kafi (ed-Da ve'd-Deva) (81 ) 

J • 
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1 1 .  Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra sizi çiftler kıl
dı. Onun ilmi dışında hiç bir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. Uzun 
ömürlünün ömrünün uzatılması da, ömrünün eksiltilmesi de ancak bir 
kitaptadır. Şüphesiz ki bu Al/ah 'a göre pek kolaydır. 

12. İki deniz bir olmaz. Bu, çok tatlı, içimi hoş ve kolaydır. Diğeri ise, 
çok acı ve tuzludur. Bununla birlikte her ikisinden de taze et yersiniz. Gi
yeceğiniz bir süs çıkartırsın ız. O'nun lütfundan aramanız ve şükretmeniz 
için gemilerin, onda suyu yararak yürüdüğünü görürsün. 

13. Geceyi gündüze bitiştirir, gündüzü de geceye bitiştirir. Güneşe ve 
ay'a da boyun eğdirdi. Hepsi de belirli bir süreye kadar akıp giderler. İşte 
bunları yaratan Rabbiniz A/lah 'dır. Mülk (hakimiyet) yalnız O'nundur. 
O'ndan gayrı çağırdıklarınız ise bir hurma çekirdeğinin zarına bile malik 
değildirler. 

14. Onlara dua etseniz, dualarınızı işitmezler. işitseler dahi istediğini
zi yerine getiremezler. Üstelik onlar, Kıyamet gününde ortak koşmanızı 
inkar da edeceklerdir. Herşeyden haberdar olan (Allah) gibi kimse sana 
haber veremez. 

15 .  Ey insanlar, Allah 'a muhtaç olan sizlersiniz. Allah ise; O, kimseye 
muhtaç olmayandır, her hamde layık olandır. 

Tefsiri : 

İzzet ve şeref isteyenler, bu isteklerini ancak güzel kelimeler ve salih amel
lerle Allah'a  itaat ederek elde edebilirler. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: 
"Ey insanlar! Allah 'a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye layık olan ancak 
O'dur. " 

Allah Teala, bu ayet-i kerimede, kendisinin h içbir şeye muhtaç olmadığını 
ve bizatihi övgüye layık olduğunu, kullarının ise O'na olan ihtiyacının sürekli ve 
onlardan ayrılmaz bir özellik olduğunu açıklamaktadır. 

Allah ' ın hiçbir şeye muhtaç olmaması ve övgüye layık oluşu, bunu gerek
li kılan bir sebeple değil, bizatihi sabit olan bir husustur. Kullarının O'na olan 
ihtiyacı da, bunu gerekli kılan bir sebeple değil, bizatihi sabit olan bir husustur. 
Dolayısıyla, kulların ihtiyacını ,  hadis (sonradan yaratılmış) veya mümkün (var
lıklarının zorunluluktan uzak) olması ile açıklamak doğru değildir. Aksine bu, öz
den kaynaklanan bir durumdur. Öyleyse kulun Allah'a olan ihtiyacı, bu ihtiyacı 
gerekli kılan bir sebeple değil, kulların özü rtibariyle sabit olan bir husustur. Ni
tekim Allah Teala'nın hiçbir şeye muhtaç olmayışı da, bu özelliğini gerekli kılan 
bir sebeple değil , bizatihi Allah'tan kaynaklanmaktır. Nitekim Şeyhulislam İbn 
Teymiye şöyle demiştir: 
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(..k..._JI ) -ı� :J .J...;, - İ .. d : :. i ı 1.4.5 - · 1-Ş'- .J . ı...>"':"' 
"İhtiyaç daima kulun sıfatı 
İhtiyaç duymamak O'nun sıfatı" 

Demek ki, mahlukat, her hangi bir sebeple değil, özü itibariyle Allah 'a  muh
taçtır. Zikredilip anlatılan tüm fakirlik ve ihtiyaç sebepleri, fakirlik ve ihtiyacın 
amilleri değil, göstergelerinden ibarettir. Çünkü özü itibariyle muhtaç olan bir şe
yin muhtaç oluşunun sebeplerinden bahsedilemez. Özü itibariyle fakir olan kul, 
özü itibariyle zengin olan Allah'a muhtaçtır. Kulların hadis, mümkün ve muhtaç 
olmaları, onların ihtiyaç içinde oluşlarının göstergesinden ibarettir, yoksa muhtaç 
oluşlarının sebebi değildir. 

Dolayısıyla, kainatın bir yaratıcıya muhtaç oluşunun sebebi hakkında filozof
ların ve kelam alimlerinin zikrettikleri görüşler isabetli olamaz. Filozoflar, kainatın 
yaratıcıya muhtaç oluş sebebini imkana (bir şeyin varlığının zorunlu olmayışı ) ;  
kelam alimleri ise hudO.sa (sonradan yaratılmış olmasına) bağlarlar. 

Doğrusu hudus ve imkan, birbirini gerektiren hususlardır. Her ikisi de, 
kainatın Allah'a olan ihtiyacının sebebi değil, göstergesidir. Çünkü kainat, özü 
itibariyle Allah ' a  muhtaçtır. Dolayısıyla kainatın Allah'a olan ihtiyacının sebebi 
olamaz. Netice itibariyle hudus, imkan ve başka deliller, varlıkların Allah'a olan 
ihtiyacını gösterir. 

Hülasa burada kastedilen şudur: Allah Teala , noksanlıklardan beri olan 
zatının hiçbir şeye muhtaç olmadığını ve övgüye layık olduğunu bildirdiği gibi ,  
kullarının da hakikat ve  özleri itibariyle kendisine muhtaç olduklarını bildirmiş
tir. Kullar, zat ve hakikatleri itibariyle mutlak anlamda ve her bakımdan Allah'a 
muhtaçtırlar. Allah ise, zatı itibariyle hiçbir şekilde bir şeye muhtaç değildir 
ve hiçbir şeye muhtaç olmama özelliğine mutlak olarak sahiptir. Kul, yalnızca 
muhtaç olma özelliğine ; Allah Teala ise, hiçbir şeye ihtiyaç duymama özelliğine 
sahiptir ve bunun dışında bir durumun geçerli olması mümkün değildir. Çünkü 
kul sadece kul, Allah da sadece Allah'tır ve bunun dışında bir durumun geçerli 
olması mümkün değildir. 653 

Bu ayet-i kerimede, sadece bedenlerin değil, ruhların da Allah'a muhtaç ol
duğu belirtilmiştir. Mutlak manada hiçbir şeye muhtaç olmamak, sadece Allah'a  
mahsustur. Bu konuda O'na hiç kimse ortak olamaz.654 

653 Tariku'l-hicreteyn (8) 
654 er-Ruh ( 150) 
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1 6. Eğer dilerse sizi giderir ve (kulluk için) yeni yaratık(lar) getirir. 

1 7. Ve bu, Allah 'a göre zor değildir. 

18. Yük (günah) taşıyan bir kimse, başka bir kimsenin yükünü yük
lenmez. Eğer ağır yüklü bir kimse, kendi yüküne (birini) çağırırsa -ak
raba dahi olsa- o yükünden (ona) hiç bir şey yüklenmez. Sen ancak 
gıyaben (görmeksizin) Rabblerinden korkanları ve namazı dosdoğru 
kılanları korkutursun. Kim temizlenirse, ancak kendisi için temizlenmiş 
olur. Dönüş yalnız Allah 'adır. 

1 9. Bir olmaz: Kör ile gören; 

20. Karanlıkla aydınlık; 

21 . Ve gölge ile sıcak. 

22. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Şüphesiz Allah dilediği kimseye 
işittirir. Sen kabirde olanlara işittiremezsin. 

Tefsiri: 

Allah Teala, hidayetine uyup nuruyla aydınlanan kimsenin, şüphe, sapıklık, 
bid'at ve şirk hararetini engelleyen tevhid gölgesinde basireti açık bir şekilde 
yaşadığını belirtmektedir. Diğer kimseler ise, karanlıklar içinde küfür, şirk ve sa
pıklık hararetinde kör ve ölü bir haldedirler.655 

655 İctimau'l-cüyuşi' l-İslamiyye (24) 
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23. Sen ancak bir nezfrsin (korkutucu ve uyarıcısın) . 
24. Şüphe yok ki Biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gön

derdik. Arasında bir uyarıcının gelip geçmediği hiçbir ümmet de yoktur. 
25 . Eğer seni yalanlıyor/arsa, onlardan öncekiler de yalanladı /ardı. 

Peygamberleri onlara apaçık delillerle (mücizelerle), sah ifelerle ve nur 
saçan kitaplarla geldilerdi. 

26. Sonra kafir olanları yakaladım. Şimdi onlara azabım nasılmış? 
27. Allah 'ın gökten bir su indirdiğin i  görmedin mi? Biz onunla çeşitli 

türden meyveler çıkardık. Dağlardan beyaz, kırmızı çeşitli renklerde ve 
son derece siyah yollar (yaptık) . 

28. İnsanlardan, yerde yürüyen hayvanlardan ve davar/ardan da bu
nun gibi çeşitli renklerde olanlar vardır. Kulları arasında Allah'dan ancak 
alimler korkar. Şüphesiz Allah Azizdir, Gafürdur. 

Tefsiri : 

Bu ayetteki vurgu iki açıya sahiptir: Hem sadece alimlerin Allah' tan korktu
ğu, hem de alimlerin sadece Allah'tan çekinen kimseler olduğu belirtilmiştir. 

Demek ki Allah'tan sadece a.Iimler çekinir ve Allah korkusu alim olmanın bir 
gereğidir. Bilgi olmayınca Allah' tan haşyet de (saygı içeren korku) olmaz. Haşye
tin olmaması ise bilginin olmadığının göstergesidir. 

Ne var ki, haşyetten ayrılmaz bir parça olan bilginin algılanmasında hataya 
düşülmüş ve haşyetsiz bilgi olacağı zannedilmiştir. Halbuki bu imkansızdır. Çün
kü ateş, aslan ve düşman gibi tehlikeleri bilip onlarla karşı karşıya gelen kimsenin 
onlardan çekinmemesi, kendisini bir uçurum veya benzeri bir yerden aşağı atan 
kimsenin ölümden korkmaması mümkün değildir. Bu durumlarda olan kişinin 
kendini güvende hissetmesi bilgisizliğinin delilidir. Onun, en azından kesin bilgi 
derecesine yakın bir zanna sahip olması gerekir. 
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Burada şöyle b ir soru akla gelebilir: İb lis' in Allah' a  isyan etmesi, öne sürülen 
bu görüşü çürütür. Çünkü o, bilgisizliğinden değil, bile bile isyan etmiştir. 

İleri sürülen bu görüş, şu ayetlerle de çelişir: "Semud'a gelince onlara doğru 
yolu gösterdik, ama onlar körlüğü doğru yola tercfh ettiler. "656 

"Semud kavmine, açık bir m ucize olmak üzere bir dişi deve vermiştik"657 

Firavun kavmi hakkında şöyle buyurulmaktadır: "Kendileri de bunlara 
yakinen inandıkları halde, zulüm ve kibirlerinden ötürü onları inkar ettiler. "658 

Şu ayet de bu minvaldedir: "Ad ve Semud'u da (helak ettik) . Sizin için, 
(onların başına nelerin geldiği) oturdukları yerlerden apaçık anlaşılmaktadır. 
Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel gösterip onları doğru yoldan çıkardı. Oysa 
bakıp görebilecek durumdaydılar. "659 

Hz. Musa (a.s) Firavun·a şöyle demektedir: "Pek ala biliyorsun ki, dedi, 
bunları, birer ibret olmak üzere, ancak, göklerin ve yerin Rabbi indirdi. "660 

Şu ayetler de yukarıdakilerle paraleldir: ''Allah bir topluluğu doğru yola ilet
tikten sonra, sakınacakları şeyleri kendilerine açıklayıncaya kadar onları saptıra
cak değildir. "661 

"Kendilerine kitap verdiklerimiz onu, öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. "662 
Bu ayette öz oğullar gibi tanındığı söylenen, Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesel
lem- veya Kur'an-ı Kerim'dir. 

Şu ayetler de yukarıdakilerle aynı  değerlendirilmelidir: "Ey ehl-i kitap! Ne
den doğruyu eğriye karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsun?"663 

''Aslında onlar seni yalanlamıyorlar, fakat o zalimler açıkça Allah 'ın ayetlerini 
inkar ediyorlar. "664 

Bu son ayette geçen LıJ� kelimesi ,  bile bile hakkı inkar etmek demektir. 
Bu, Kur' an-ı Kerim' de çok kullanılmaktadır. 

Bu soruya şöyle cevap vermek mümkündür: Öncelikle belirtelim ki, Allah' ın 
delilleri birbiriyle çelişmez. Aksine hipsi b irbirini destekler. 

Allah Teala, kendisini ve peygamberlerini kabul eden, kötülükleri yasak
ladığını ve yapılması durumunda cezalandırılacağını bilen bir kimseyi, kötülük 

656 Fussılet 41/l 7 
657 İsra 17/59 
658 Neml 27/14 
659 Ankebut 29/38 
660 İsra 171102 
661 Tevbe 9/1 1 5  
662 Bakara 2/146 
663 Al-i İmran 3171 
664 En'am 6/33 



394 � Beda i 'ut-tefslr 

yapması durumunda cahil olarak nitelendirmektedir. Hal böyle olunca, Allah'la 
birlikte başka varlıklara kulluk eden, O'nun ayetlerini inkar eden ve peygam
berlerine düşmanlık eden kimsenin konumu nasıl olur? O kişi, cahillikte en ileri 
noktada değil midir? 

Allah Teala, kendisine düşmanlık eden kimseleri, sorumluluklarını bildirdik
ten sonra cahil olarak nitelemiştir: "(Resulüm!) Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve 
cahillerden yüz çevir"665 

Görüldüğü üzere Allah Teala, onlara delillerini bildirdikten ve onlar da bunun 
hak olduğunu gördükten sonra onlardan yüz çevirmeyi emretmekte ve mümin 
kullarının vasıfları hakkında şöyle buyurmaktadır: "Cahiller onlara laf attığında 
'selam ' derler. "666 

Bu ayette zikredilen cahiller, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- Allah' ın 
elçisi olduğunu bilen inkarcılardır. Onların bu bilgisi, cahillikte nitelenmelerini 
engellememektedir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bir yerde, böyleleri, hem bilgi ile 
hem de bundan da mahrum olmakla nitelenir: Cenab-ı Hak Yahudi sihirbazları 
hakkında şöyle buyurmaktadır: "Sihri satın alanların (ona inanıp para veren
lerin) ahiretten nasibi olmadığın ı  çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerini 
sattıkları şey ne kötüdür. Keşke bunu anlasalardı. "667 Görüldüğü gibi ,  aleyhlerine 
delil olacak bilgiye sahip oldukları, zararlı olanı terk etmeyi gerektiren faydalı 
bilgiden ise mahrum oldukları belirtilmiştir. Meselenin inceliği de buradadır. 

Verilecek cevabın odak noktası şudur: Ateşe sadece alim girer. Ona giren yal
nızca cahildir. Yani ateşin zararlı olduğu bilgisine sahip olan kişi, bunu bilmeyen 
bir kimsenin yapacağı ateşe girme işini  yaparak bir cahillik örneği sergilemez. 

Bunu şöyle açıklayabiliriz: Gaflet, haktan yüz çevirme, arzu ve hevesler, bil
ginin olgunlaşmasını, kullanılmasını ve gereğinin detaylarıyla bilinmesini engel
ler, üstelik onunla çelişen şüphe ve yorumlar doğurur. Böylece bilginin gereği, 
gitgide zayıflar ve bilginin engelleri fonksiyonlarını genişletir. Neticede bilgi yok 
hükmüne, sahibi de her bakımdan cahil konumuna düşer. 

Eğer İblis, Hz. Adem'e (a.s) secde etmemesinin kendisini düşüreceği durum
ları gerçekten bilse , uğrayacağı cezanın büyüklüğünü kavrasa ve bundan emin 
olsa ona secde etmeyi terk etmezdi. Fakat Allah, hüküm ve kaderini yürütmek 
için onun bunu bilmesini engelledi. 

Şayet Hz. Adem (a .s) ve Hz. Havva, yasaklanan ağacın meyvesinden ye
meleri halinde Cennetten çıkarılacaklarını ve başlarına bir sürü iş geleceğini bil
selerdi ona yaklaşmazlardı . 

665 A' raf 7/199 
666 Furkan 25/63 
667 Bakara 2/102 
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Ve eğer peygamberlere düşmanlık eden kimseler, kıyamet gününde neler 
olacağını ve başlarına gelecek azabın detaylarını bilseler ve bundan emin olsa
lardı onlara düşmanlık etmezlerdi .  

Allah Teala ,  LO.t kavmi hakkında şöyle buyurmaktadır668: ''Anda/sun ki, Lut 
onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. "669 

Başka bir ayet-i kerimede de şöyle buyurmaktadır: ''Artık, bundan önce ben
zerlerine yapıldığı gibi, kendileriyle arzu ettikleri şey arasına perde çekilmiştir. 
Şüphesiz onlar, kendilerini endişeye düşüren bir korku içindeydiler. "670 

Hz. Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- mucize ve delillerini gören 
münafıklar hakkında da şöyle buyurmuştur: "Kalpleri şüpheye düşüp, kuşkuları 
içinde bocalayanlar senden izin isterler. "671 "Siz kendi başınızı belaya soktunuz; 
fırsat beklediniz; şüpheye düştünüz. "672 "Onların kalplerinde bir hastalık vardır. "673 
Bu ayette kastedilen hastalık şüphedir. 

Eğer bu hal, sorumluluğu gerekli kılan bilgi bulunmaksızın söz konusu olsay
dı münafıklar Cehennem' in en alt tabakasına düşmezlerdi .  Demek ki bu, sorum
luluklarının bildirilmesinden ve faydalanmadıkları bilginin oluşmasından sonra 
söz konusu olmuştur. 

Böylece kat'! olarak ortaya çıkmaktadır ki , bilgi; gaflet, yüz çevirme, arzu 
ve isteklere uyma ve onları tercih etme gibi sebeplerle zayıflayabilmektedir. Bu 
sayılanlar ise , bilgiyle ters düşen şüphe ve yorumları ortaya çıkarmaktadır. 

Kader, din ve adaletin sırlarını oluşturan bu konu, hakkıyla üzerinde durulup 
kafa yorulmaya değer! 

Demek ki bilgi ile, sonuç veren tam bilgi kastedilmektedir. Ancak bu şartları 
tam olarak bulundurmayan ve kendisiyle çelişen unsurları engellemeyen bilme 
düzeylerine de bilgi adı verilebilmektedir. Ne var ki birincinin aksine bu ikincisi 
cehaletle bir arada bulunabi1ir. 

Böylece kötülüklerin kaynağının cehalet ve bilgisizlik olduğu ortaya çıkar. 
Böyle olmakla birlikte, bilgisizlik pozitif bir değer değildir. Aksine kulak, göz, 

kudret ve iradenin fonksiyonlarının olmamasından kaynaklanır. Olmayan ise bir 
"şey" ve "nesne" olarak nitelenemez. Dolayısıyla onda amil olacak bir öznenin 
bulunmasını da gerektirmez. Aksine bu durumda iradenin, sebep ve amilin bu
lunmaması söz konusudur. 

668 Metinde "Allah Teala, firavun kavmi hakkında şöyle buyurmuştur" denilmektedir. Zikre
dilen ayetin Lüt kavmi ile ilgili olduğu açıktır. Bir zühul eseri olarak böyle denildiği aşikar 
olduqundan yukarıya doqrusu yazılmıştır. (Mütercimin notu) 

669 Kamer 54/36 
670 Sebe 34/54 
67 1 Tevbe 9/45 
672 Hadid 57114 
673 Bakara 2/10 
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Mutlak anlamda yokluk, Allah' a  nispet edilmez. Çünkü o şerdir. Şer ise 
Allah' a  nispet edilmez. Kulda ise buna bir engel yoktur. Kul, tabiatıyla dileyip 
hareket eder. Çünkü onun tabiatının gereği budur. Böyle olunca, tabiat ve arzu
hevesleri ile hareket etmeye, bilgi ve marifetin gereğine ters düşmeye başlar ve 
kaçınılmaz olarak kötülüklere düşer.674 

Haşyet (Allah'a saygı duymak ve O'ndan çekinmek) , Allah ' ı  ve O'na kullu
ğun gereklerini bilmeyi içermektedir. İnsan Allah' ı bilirse ve O'na karşı vazifelerini 
idrak ederse haşyeti de artar. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: "Kulları 
içinde ancak ôlimler, Allah 'tan (gereğince) korkarlar"675 

Bu gerçeği bilen alimler, haşyet duygusuna sahip olurlar. Nitekim Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: ''Allôh 'ı en iyi bilenin iz ve 
O'ndan en çok korkanınız benim "676 

29. Muhakkak Allah 'ın Kitabını okuyanlar, namazı dosdoğru kılanlar 
ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık infôk edenler, asla dur
gun/aşmayacak bir ticaret umabilirler. 

30. Tô ki mükôfatlarını  tastamam versin, hatta lütfundan onlara faz
lasını da versin. Çünkü O, Gafurdur, Şekurdur. 

31 . Kitabdan sana vahyettiğimiz, kendinden öncekileri doğrulayıcı 
olmakla beraber hakkın da ta kendisidir. Muhakkak Allah kullarından 
haberdardır, görendir. 

674 Şifüü' l-Alll ( 1 72-173) 
675 Fatır 35/28 
676 Buhari (X/529) Edeb, Bab: Men lem yüvacihi'n-nase bi' l-itab; Müslim (V/203) Fedai!, Bab: 

ilmüha sallallahu aleyhi ve selem ve şiddetü haşyetih. Bk. Medaricü's-Salikin (1/136-137) 
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32. Sonra Kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras verdik. Onlardan 
kimisi nefsine zulmedicidir, kimisi itidal üzeredir, kimisi de Allah 'ın izni 
ile hayırlarda öne geçmiştir. İşte bu, büyük lütfun ta kendisidir. 

33. (Bu mükafat) Adn Cennetleridir ki oraya girerler. Orada altın 
b ileziklerle ve incilerle süslenirler. Orada elbiseleri de ipektir. 

Tefsiri : 

Bazı insanlar677 bu merhaleleri kat ederek Allah'a ve selamet yurduna ula
şırlar. Bunlar da kendi içlerinde üç kısımdır: Kendine zulmedenler, orta bir yol 
tutanlar ve Allah ' ın izniyle hayırlarda öne geçenler. Bunların hepsi de Allah'a 
döneceğine inanan ve bunun için hazırlık yapan kimselerdir. Ancak bu hazırlığı 
yapmakta, bunun için gösterdikleri gayrette ve sür'atte farklılık arz ederler. 

Kendisine zulmedenler, yol için azık edinmeyi ihmal eder, yanlarına menzile 
kadar yetecek azık almazlar. Aksine yolda zarar görecekleri şeyleri yanlarına alır 
ve bunları yanlarına aldıkları ölçüde de menzile ulaştıklarında zarar görürler. 

Orta yolu tutanlar ise kendilerine yetecek azığı almakla yetinirler. Bunun 
dışında ne kar getirecek ticaret malları taşır ne de zararlı eşyaları . Dolayısıyla 
bunlar kurtuluşa ererler. Ne var ki kazanç getirecek ticaret eşyalarını ve değerli 
malları ellerinden kaçırırlar. 

Hayırlarda öne geçenlerin tüm düşüncesi ise kar elde etmek ve ticaret 
eşyalarıdır. Çünkü elde edecekleri karın bu eşyaların miktarına göre olacağı
nı bilmektedirler. Dolayısıyla elinde bir malı biriktirip de ondan kar etmemeyi 
hüsran olarak görürler. Tüccarların kara rağbet ettikleri zaman onlar da karını 
elde ederler. Onlar, 10 ile 700 dirhemin ve daha fazlasının kazanılabileceği bir 
şehrin olduğunu bilip o şehrin yolları ve ticaret hakkındaki tecrübesini kullana
rak kar elde eden biri gibidirler. Böyle bir adam, malik olduğu her şeyi elinden 
çıkarır, gerekirse elbisesini bile satar ve o ticareti yapmak üzere o şehre gider. Ha
yırlarda Allah ' ın izniyle öne geçen kimseler de işte böyledir: Kar elde etmeksizin 
geçirilen zamanı hüsran olarak görürler. 

Herkesin hangi gruba girdiğini bilmesi için Allah' ın yardım ve ihsanıyla bu 
üç tüccar sınıfının özellikleri üzerinde bir nebze duralım: 

Kendisine zulmeden kişiler, gün sonunda bir merhaleye ulaştıklarında hoş
landıkları arzular ve hevesler kalplerine hakim olur, organlarını harekete geçi
rir. Allah'a karşı vazifeleri hususunda bazen ruhsatı (geçici olarak kolaylaştırıl
mış dini sorumluluk) uygularlar, bazen de azimeti (asıl olan sorumluluk) tercih 
ederler. Bazen de gevşeklik göstererek ve tevbe edeceklerine güvenerek günah 
işlerler. Allah'tan başka hiçbir ilah tanımamak, Allah'a ,  peygamberine, ahiret 

677 Burada insanlar ilim ve amel bakımından kategorilere ayrılmaktadır. Yukarıdaki insanlar 
ikinci kısım insanlardır (Derleyenin notu) 
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gününe, ceza ve mükafata inanmakla birlikte kendisine zulmedenlerin hali işte 
böyledir. Menzile ula§tıklarında onların hem kar hem de zarar, ama daha çok 
zararla kar§ıla§acakları muhakkaktır. Kıyamet gününde bunların kar ve zararları 
ortaya konulup değerlendirilecek ve hangisi daha çoksa ona göre hüküm verile
cektir. Allah'ın hükmü adalet ve ihsandan uzak değildir. 

Orta yolu tutanlar ise, yolculuklarının hakkını vermiş, onu ne artırmış ne de 
eksiltmişler, ne tüccarlar gibi kar elde etmiş, ne de zarar edenler gibi hüsrana uğ
ramı§lardır. Bunlardan biri yolculuğu esnasında temizlikle ilgili sorumluluklarını 
kusursuz yerine getirir, namazı rükünleri , §art ve gerekleriyle birlikte vaktinde kı
lar. Sonra Allah'a  karşı vazifelerini ihmal etmeksizin O'nun serbest bıraktığı işlere 
ve geçimini temin etmeye yönelir. Ancak nafile ibadet ve zikirler yapmaz. Farz 
olan bir sorumluluk yapması gerektiğinde derhal ona koşar. Ancak onu yerine 
getirince yine ba§ka meşguliyetlerine döner. Onun hareket seyri her zaman böy
ledir. Gece de fecre kadar uyur. Sonra d'in! sorumluluklarını ve geçimini  temin 
etmek üzere kalkar. Oruç tutması farz olan ramazan ayı geldiğinde orucunu tutar, 
üzerine farz ise zekatı verir ve hacca gider. insanlara kar§ı davranışı da böyle 
mutedildir. Onlara haksızlık etmez, ama hakkını da yedirmez. 

Hayırlarda öne geçenlere gelince , onlar ebrar ( iyiler) ve mukarrabCın (Allah 'a  
yaklaştırılmış olanlar) olmak üzere kendi içlerinde ikiye ayrılırlar. 

Hayırlarda öne geçenlerin her iki grubu ve orta yolu tutanlar ashab-ı yemin
dir (amel defteri sağından verilenlerdir)678. Ancak - neticede ashab-ı yem!n içine 
dahil olsalar da - kendilerine zulmedenlerin hepsi ashab-ı yeminden değildir. 
Nitekim onlar, neticede cezalarını çektikten sonra müminler gibi olsalar da mut
lak olarak mümin olarak da isimlendirilmezler. 

" (Onların mükôfôtı), içine girecekleriAdn Cennetleridir. Orada altın bilezikler 
ve incilerle süslenirler" ayetinde kastedilenin kim olduğu hakkında ihtilaf vardır. 
Acaba bunlar, kendilerine zulmedenler, orta yolu tutanlar ve hayırlarda öne ge
çenlerden olu§an üç sınıfın tamamı mı ,  yoksa sadece orta yolu tutanlarla hayır
larda öne geçenlerden mi oluşmaktadır? 

Bazı alimler buradaki üç sınıfın da Cennet'te olduğunu ileri sürmüştür. İbn 
Mes'ud -radıyallahu anh-, İbn Abbas -radıyallahu anh-,  Ebu Sa'id el-Hudn -radıyallahu 
anh- ve müminlerin annesi Hz. Ai§e 'n in -radıyallahu anh- bu görüşte olduğu rivayet 
edilmiştir. 

Ebu İshak es-Sübey'I şöyle demiştir: Benim altmış yıldır d inlediğim bilgilere 
göre bu üç sınıfın hepsi de kurtulmu§tur. 679 

678 Bu ifade Kur'an' da geçmektedir. Bk. Vakıa 56/27 
679 Taberi, Tefsir (XXII/134) 
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Ebu Davud et-Tfü ise şöyle demiştir: Bize es-Salt b. Dinar, Ukbe b .  Suhban 
el-Hennfü'nin şöyle dediğini haber vermiştir: Hz . Püşe'ye -radıyallahu anh- "Onlar
dan kimi kendisine zulmeder, kimi ortadadır, kimi de Allah 'ın izniyle hayırlarda 
öne geçer" ayetinin manasını sordum. Şu cevabı verdi :  Oğlum! Bunların hepsi 
Cennettedir. Hayırlarda öne geçenler, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem
devrinde yaşayıp peygamberin kendilerine hayır ve ihsanla şehadette bulun
duğu kimselerdir. Orta yolu tutanlar, hayırlarda öne geçenleri izleyen ve onlara 
kavuşanlardır. Kendisine zulmedenler ise benim ve senin gibi insanlardır. 

Ukbe, Hz. Aişe'nin -radıyallahu anh- sözünü aktardıktan sonra şöyle demiştir: 
Hz. Aişe -radıyallahu anh- kendisini bizlerle bir sayarak tevazu göstermiştir.680 

lbn Mes'ud -radıyallahu anh- şöyle demiştir: Bu ümmet kıyamet gününde 
üçe ayrılır: Bir grup sorgusuz-süalsiz, bir grup da kısa bir sorgulamadan sonra 
Cennet' e girerler. Üçüncü grup ise çok büyük günahlar işlemişlerdir. Allah Teala 
çok iyi bildiği halde sorar: 

-Bunlar da kim? 
Melekler: 
- Bunlar günahkar kimselerdir. Ancak şirke düşmediler. 
Bunun üzerine Allah şöyle buyurur: 
- Onları benim geniş rahmetine katınız!681 

Ka'b şöyle demiştir: Ka'be'nin Rabbine yemin olsun ki, iman bakımından 
bu üç sınıf aynı seviyededir. Ancak amel bakımından birbirlerinden üstün ol
muşlardır. 

Hasan el-Basri de şöyle demiştir: Hayırlarda öne geçenler, iyilikleri ağır ba
sanlardır. Orta yolu tutanlar, iyilik ve kötülükleri birbirine denk olanlardır. Kendi
lerine zulmedenler ise , iyilikleri kötülüklerinden az olanlardır. 

Bu görüşte olanlar şu delilleri ileri sürmüştür: Allah Teala, ayetin başında bu 
üç sınıfın da seçtiği kullarından olduğunu bildirmiştir. Kafir ve müşriklerin seçkin 
kullardan olması mümkün değildir. Çünkü ayette �\ kelimesi kullanılmak
tadır ki, bir şeyin iyi olanını seçmek ve tercih etmek demektir. O halde burada 
zikredilen bu üç sınıf da yaratıkların seçkin olanlarıdır. Ancak bunların da kendi 
içlerinde birbirlerine üstünlüğü vardır. Hayırlarda öne geçenler orta yolu tutan
lardan, orta yolu tutanlar kendilerine zulmedenlerden, kendilerine zulmedenler 
de kafir ve müşriklerden üstündürler. 

Bu görüşte olan kimseler, görüşlerini destekleyen bazı hadis ve rivayetler de 
zikretmişlerdir. Onların bir kısmını şöyle sıralayabiliriz: 

680 Ebu Davud et-Tayalisi, Müsned (209) ;  Hakim, el-Müstedrek (I l/426) 
681 Taberi, Tefsir (XXIl/134) 
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Süleyman eş-ŞazekCml, Husayn b. Nümeyr - Ebu Leyla - Ebu Leyla'nın 
kardeşi - Ebu Leyla'nın amcası kanalıyla Üsame b .  Zeyd'den Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- bu ayet hakkında şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: 
"Bunların hepsi Cennettedir. "682 

Taberanl, Ahmed b. Hammad b. Raiye - Yahya b. Bükeyr - İbn Lühey'a -
Ahmed b. Hazim el-Mearifi- Tev'eme'nin azatlısı Salih kanalıyla Ebu'd-Derda'nın 
şöyle dediğini nakletmiştir: Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, "Onlardan 
kimi kendisine zulmeder, kimi ortadadır, kimi de Al/ah 'ın izniyle hayırlarda öne 
geçmek için yarışır. " ayetini okudu ve sonra şöyle buyurdu: "Hayırlarda öne 
geçenler sorgusuz-süalsiz, orta yolu tutanlar ise kısa bir sorgulamadan sonra 
Cennet'e gireceklerdir. Kendilerine zulmedenler ise uzun süre mahpus tutu
lacaklar, sonra Allah onları affedecektir ."683 

Zekeriya es-Sac!, el-Hasen b. Ali el-Vasıtl - Ebu Said el-Huzfü - el-Hasen b .  
Salim -Sa'd b .  Tarif kanalıyla Ebu Haşim et-Tfü'nin şöyle dediğini rivayet etmiş
tir: Medlne'ye gidip mescide girdim ve bir sütunun yanına oturdum. Biraz sonra 
Huzeyfe geldi ve şöyle dedi: "Sana Hz. Peygamber'den -sallallahu aleyhi vesellem
işittiğim bir hadisi aktarayım mı? Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle 
buyurmuştu: 'Allah Teala, bu ümmeti diriltir. O zaman ümmetin hali, Al/ah 'ın 
şu sözünde belirttiği gibi olacaktır:: 'Onlardan kimi kendisine zulmeder, kimi 
ortadadır, kimi de Allah 'ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır. ' Hayırlarda 
öne geçenler sorgusuz-süalsiz, orta yolu tutanlar ise kısa bir sorgbllamadan sonra 
Cennet'e gireceklerdir. Kendilerine zulmeden/er ise Cennet'e Allah 'ın rahmeti
yle girerler"684 

Taberanl, Muhammed b. İshak b. Raheveyh - Muhammed' in babası - Cerir 
- A'.meş kanalıyla ismiyle zikrettiği (şimdi benim hatırlayamadığım) bir adamdan 
Ebü'd-Derda'nın -radıyallahu anh- şöyle dediğini rivayet etmiştir: Hz. Peygamber' i 
-sallallahu aleyhi vesellem- "Onlardan kimi kendine zulmeder" ayeti hakkında şöy
le derken işittim: "Hayırlarda yarışanlar ve orta yolu tutanlar sorgusuz-süôlsiz, 
kendilerine zulmeden/er ise kısa bir sorgulamadan sonra Cennet'e girerler. "685 

682 Taberani, el-Mu'cemü' l-Kebir ( 1/167); Heysemi, Mecmau'z-Zevfüd (VII/96) Ancak bu kay
naktaki rivayetin ravilerinden biri, hafıza bakımından iyi olmayan Muhammed b. Abdur
rahman b. Ebi Leyla'dır. Ayrıca bk. Beyhaki, el-Ba's ve'n-Nüşur, 84; Hatib el-Bağdadi, 
Tarih (Xll/371) ;  Tirmizi (111/96) Tefsir, Suretü Fatır. Elbani bu hadisi sahih görmüştür. Ayrıca 
bk. Ebu Davud et-Tayatisi (396) 

683 Taberani'nin matbu olan eserinde bu hadis yoktur. Burada zikredilen sened de zayıftır. 
684 Bu hadis de gerçekten çok zayıftır. İbn Main' in söylediği üzere Sa'd b .  Tarlf'ten rivayet et

mek uygun görülmemektedir. Bk. Mizanu'l-İ' tidat (111122) 
685 Ahmed b. Hanbel, bu hadisi şu ifadeyle rivayet etmiştir: Onlardan kimi kendine zulmeder. 

Zulmeden, alıkonur. Bu, onun için bir üzüntü ve keder olur. Kimi de orta yolu tutar. Onlar, 
kısa bir sorgulamadan geçer. Bir kısmı ise Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçen kimselerdir. 
Bunlar ise Cennet'e sorgusuz-süalsiz girenlerdir. Bk. (V/194; Vl/444); Taberi (XXII/137); 
Hakim (11/426) 
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İbn Lühey'a, Ebu Ca'fer kanalıyla Yunus b .  Abdurrahman'dan Ebu'd
Derda' nın -radıyallahu anh- şöyle dediğini rivayet etmiştir: Hz. Peygamber' i -sallallahu 
aleyhi vesellem- bu ayet hakkında şöyle derken işittim:  "Hayırlarda öne geçen
ler sorgusuz-süôlsiz Cennet' e girerler. Orta yolu tutanlar kısa bir sorgulamadan 
geçenler. Kendilerine zulmedenler ise hesôba çekilir, sıkıntı çeker ve tasalanır/ar, 
ama sonunda Cennet'e girer ve şöyle derler: 'Bizden tasayı gideren A/1ah 'a ham
da/sun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok nimet verendir. ' 

Humeydi, Süfyan kanalıyla Tu'me b. Amr el-Ca'feri'den bir adamın şöy
le dediğini rivayet etmiştir: Ebu'd-Derda -radıyallahu anh- bir adama şöyle dedi: 
Sana kimseye rivayet etmediğim bir hadis rivayet edeyim mi? Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem-, "Onlardan kimi kendisine zulmeder, kimi ortadadır, kimi 
de Allô.h 'ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır. İşte büyük fazilet budur. 
(Onların mükafatı), içine girecekleri Cennettir" ayeti hakkında "Hepsi Cennet'e 
girecektir" buyurmuştur. 686 

Bu görüşü savunanlar, büyük günah işlemiş olan tevhid ehlinin kurtulup 
Cennet' e gireceği hakkındaki ayet ve hadisleri de bir delil olarak sunmuşlardır. 

Başka bir delil olmak üzere şöyle demişlerdir: Kişinin kendisine zulmetme
siyle günah işlemesi ve isyan etmesi kastedilir. Zulüm üçe ayrılır: 

1 .  Arzu ve heveslerine tabi olup onları Allah' a  itaate tercih ederek kendine 
zulmetmesi, 

2 .Yaratılanlara düşmanlık etmek suretiyle onlara zulüm ve haksızlık etmesi , 

3 .  Allah'tan başka varlıklara kulluk ederek Allah 'a zulüm ve haksızlık etmesi. 

Böylece ortaya çıkmaktadır ki, burada kastedilen, kişinin günah işleyerek 
kendine zulmetmesidir. Tevhit ehli günahkarların ise Cennet' e girecekleri ayet ve 
hadislerle kat'! olarak sabit olan bir husustur. 

Ancak bazı alimler, buraya kadar aktardığımız görüşe muhalefet ederek şöy
le demişlerdir: Cennet, sadece orta yolu tutan ve hayırlarda öne geçen kimse
lere vaat edilmiştir. Kendilerine zulmedenler için bu vaat geçerli değildir. Çünkü 
kendilerine zulmedenler ile kafirler kastedilmektedir. Orta yolu tutanlar günahkar 
müminler, hayırlarda öne geçenler ise Allah' ın haramlarından sakınan mümin
lerdir. İkrime, Hasan el-Basri ve Katade'nin bu görüşte olduğu rivayet edilmiştir. 
el-Keşşaf adındaki eserin yazarı Zemahşeri687, Münzir b .  Said ve Rummanl'nin 
de içinde bulunduğu bir grup müfessirin tercihi de bu istikamettedir. 

Bu görüşü savunanlar şöyle demişlerdir: Bu ayet-i kerime, bahtiyarı ve bed
bahtıyla tüm insanları içine almaktadır. Bu yönüyle şu ayet-i kerimenin bir eşidir: 

686 Bu hadis de zayıftır. 
687 Bk. el-Keşşaf (11 1/275) 
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"Ve sız/er de üç sınıf olduğunuz zaman, ashôbu 'l-yemfn (sağdckiler), ne mutlu 
o ashôbu 'l-yemfn l AshCıbu 'ş-şimôl (soldakiler), ne bahtsızdır/ar onlar! (Hayırda) 
önde olanlar, (ecirde de) öndedir/er .'l688 

Ashabu'l-yemln, orta yolu tutanlardır. Ashabu'ş-şimal, kendilerine zulme
denlerdir. Önde olanlar ise, hayırda öne geçip yarışanlardır. 

Allah Teala, kendilerine zulmedenleri seçmemiştir. Çünkü O'nun seçtikleri, 
kulları içinde seçkin kimselerdir. Kendilerine zulmedenler ise seçkin kul olamaz
lar. Aksine onlar mahlukatın şerlileridir. Onların seçkin olduğu nasıl söylenebilir 
ve bu kelimenin onlar hakkında kullanılması nasıl uygun görülebilir? 

Allah, seçkin kullarını sever, ama zalimleri sevmez. O halde kendilerine zul
medenler Allah' ın seçkin kulu olamazlar. 

Kendisine zulmeden kimse - her ne kadar Kitab'a varis kılınmış olsa da 
- onun içerdiklerini uygulamaması sebebiyle kendisine zulmetmiştir. Allah ise , 
Kitab' ına varis kıldığı kullarını, onun muhtevasını uygulasınlar diye seçmiştir. Şu 
halde o Kitab' ı  uygulamayıp geri plana atanlar Allah' ın seçkin kulu olamazlar. 

Kaldı ki ayette geçen �k..,oı kelimesi, bir şeyin hülasası ve özü manasında 
"iftial" kalıbında bir kelimedir. Aslı pi idi. Clb...,, i "sabah şarabı içmek" rl..ı.k..ol 
"çarpışmak" kelimelerinde olduğu gibi ,  � harfinden sonra gelen ..:..ı harfi .1 har
fine dönüştürülmüştür. 

Kendisine zulmeden kimse, kulların hülasası ve özü, dolayısıyla seçkini değil
dir. Çünkü Allah Teala seçkin kulları hakkında şöyle buyurmuştur: "De ki: Hamd 
olsun Allôh 'a, selôm olsun seçkin kıldığı kullarına'' 689 

Kendisine zulmedenlerin de seçkin kullardan olması, tüm şer ve azaptan 
uzak ve tamamen selamette olmalarını gerektirir. Halbuki kendisine zulmeden 
kimse, şerden de azaptan da kurtulmuş değildir. Bu durumda seçkin olması 
mümkün değildir! 

Kur'an' ın üslubu, mutlak manada mükafat vaadinin sadece Allah'ın 
haramından sakınanlara yönelik olduğunu, zalimleri kapsamadığını göstermek
tedir. Çünkü Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: "Kullarımızdan, takvô sôhibi 
kimselere verdiğimiz Cennet işte budur. "690 Görüldüğü gibi burada zalimler zik
redilmemektedir. 

Şu ayetler de bu hakikati gösterir: "De ki: Bu mu daha iyi, yoksa takvô sôhip
/erine vaat edilen ebedilik Cenneti mi?"691 "Rabbinizin bağışına ve takvô sôhip-

688 Vakıa 5617/10 
689 Nemi 27/59 
690 Meryem 1 9/63 
691 Furkan 25/15 
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/eri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan Cennet'e koşunf "692 
"Şüphesiz takva sahipleri için umulanı buldukları yer, bahçeler, üzüm bağları, 
göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar, içki dolu kaseler vardır. Onlar 
orada ne boş bir lakırdı ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin yeterli bir bağışı, 
mükafatıdır. "693 

Kur'an böyle ayetlerle doludur. Ancak onun h içbir yerinde kendisine zul
medenlere mutlak olarak mükafat vaat edildiği geçmemektedir. Aksine onlar 
hep tehditle ilgili ayetlerde zikredilmektedir. Şu ayetler bunların bir örneğini 
teşkil eder: "Şüphesiz suçlular Cehennem azabında devamlı kalacaklar, azapları 
hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde kurtuluştan ümit kesmişlerdir. Biz onlara 
zulmetmedik, fakat onlar kendileri zalim kimselerdir. "694 "Bunun üzerine: Ey 
Rabbimiz! Aralarında yolculuk yaptığımız şehirlerin arasını uzaklaştır, dediler ve 
kendilerine yazık ettiler. Biz de onları, ibret kıssaları haline getirdik ve onları büs
bütün parçaladık. "695 "Biz onlara zulmetmedik, fakat, onlar kendilerine haksızlık 
ediyorlardı. "696 

Kendilerine zulmedenler, kötülükleri iyiliklerinden fazla olanlardır. Kur'an' ın 
tamamı, böyle kimselerin kurtulaşa eremeyeceğini ve hüsrana uğracağını be
lirtmektedir: "Kimin (sevap) tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. 
Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar, ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden 
dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. "697 "O gün kimin tartılan ameli ağır gelirse 
işte o, hoşnut edici bir yaşayış içinde olur. "698 Şu halde, tartı neticesinde iyilikleri 
az çıkmış olan zalim kimselere Allah' ın Cennet vaat etmiş olması mümkün ola
bilir mi? Asla! 

ı;ıl,ç ..:.,� ''Adn Cennetleri" tamlamasındaki ..:.ı� "Cennetler" kelimesi, bir 
önceki ayetin sonunda geçen _;Jjı j...::ı.;Jı ). Jfü "İşte büyük fazilet budur! " cüm
lesine gramer bakımından tabi olarak merffıdur (ötredir) . Bu, �li �8� t...i.:J 
��l5 "Hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından, o yalancı, günahkar perçe
minden yakalarız"699 ayetinde nekire (belirsiz) olan �\,; "alın" kelimesinin daha 
önce geçen ve ma'rife (belirli) olan 481 "o alın" kelimesine tabi oluşu gibidir. 
4� "alın" kelimesi, - nekire olmasına rağmen - 4��l5 "yalancı" kelimesiyle 
nitelendiği ve böylece ma'rifeye yaklaştığı için ma'rife olan �81 "o alın" keli
mesine tabi olabilmiştir. 

692 AI-i İmran 3/133 
693 Nebe 78/31 -36 
694 Zuhruf 43/74-76 
695 Sebe 34/19 
696 Nahl 16/1 18  
697 A'raf 7/8-9 
698 Karia 101/6-7 
699 Alak 96/15-16 
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Bilindiği üzere , üzerinde durduğumuz ayet-i kerimede, metbu' (tabinin ken
disini izlediği kelime)  olan _;;;Jı µı "büyük fazflet", hayırlarda öne geçenlere 
mahsustur. Buna göre anlam şöyledir: Onların, Allah' ın izniyle öne geçmeleri, 
büyük fazilettir. O da girecekleri Adn Cennetleridir. 

Böylece hayırlarda öne geçmeleri, Cennetlerle eş-değer görülmüştür. Çünkü 
Cennet' e girmelerini sağlayan ve buna vesile olan, hayırlarda öne geçmek için 
yarışmalarıdır. 

Allah Teala, o kişilerin, Cennet' te altın bilezikler ve inciler takındıklarını be
lirtmektedir. Bunlar, orta yolu tutanlara değil, hayırlarda öne geçmiş kimselere 
aittir. Çünkü Hz. Peygamber' den -sallallahu aleyhi vesellem- sağlam bir şekilde nak
ledildiğine göre Firdevs Cennetleri dört tanedir. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem-, bu konuda şöyle buyurmuştur: "Yemek kapları, süs eşyôları ve içindeki 
her şey altın olan iki Cennet vardır. Ayrıca bütün bu eşyalar gümüşten olan iki 
Cennet daha vardır. Adn Cennet'indeki insanların Allôh 'ı görmelerine engel 
olan, sfıdece Kibriyfı (ululuk) perdesidir. "700 

Altından olan Cennetlerin gümüşten olanlara üstün olduğu açıktır. Altından 
olan Cennetlere kendilerine zulmedenler yerleşecekse gümüşten olanlara kim 
yerleşecek? Böylece anlaşılır ki, kendilerine zulmedenler burada zikredilen Cen
netlere giremeyektir. 

Aynca ayette geçen Lf; _,i;� "girecekler" kelimesinde özne olan J zamirine 
en yakın isim, ı,Y,L "hayırlarda öne geçenler" kelimesidir. O halde , zikredilen 
Cennetlere girmek sadece onlara mahsustur. 

Onların mükafatı zikredilip başkaları hakkında sükut edilmiştir. Bu, Kur'an' ın 
bilinen üslubudur. Ebrar ( iyiler) , müttakller (Allah 'ın yasaklarından sakınan
lar) , ihlaslılar, muhsinler (iyi işler yapanlar) ve iyilikleri kötülüklerinden fazla 
olanların mükafatlarını açıklar, durumu şaibeli olan kimseler hakkında sükut 
eder. Şu ayetler, bu üslubun 6rneğidir: "İyiler muhakkak Cennet, kötüler de 
Cehennemdedir "701 "Kim azgınlık eder ve dünya hayatını  tercih ederse, şüphesiz, 
Cehennem onun sığınağıdır. Kim de, Rabbinin huzurunda duracağından korkar 
ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz, Cennet onun sığınağıdır. "702 Kur' an-ı 
Kerim' de böyle bir çok ayet-i kerime vardır. 

Durumu şaibeli olan kimseler hakkında bu şekilde sükut edilmesi , büyük bir 
sakındırma ve tehdit içerir. Çünkü onların durumu Allah'a bırakılmış, onlara bir 

700 Bu hadisi Buhari birkaç yerde zikretmiştir. Bk. (VIIl/491 )  Tefsir, SGretü'r-Rahman, Bab "Ve 
min dfınihima Cennetan" ; Müslim ( 11425-426) iman, füıb: İsbatu ru'yeti' l-mu minin fi'l
ahireti lirabbihim. 

701 İnfitar 82/13-14 
702 Naziat 79/37-41 
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garanti verilmemiş, bir vaatte de bulunulmamıştır. O halde son derece ihtiyatlı 
davranmalı ,  kurtuluş ve felahlarını garantileyecek samimi bir tevbeye sarılma
lıdırlar. 

Zaten seçkin olan bir kimseye hiçbir kayıt olmaksızın zalim denilmesi müm
kün değildir. Hiçbir kayıt konulmadan ancak kafirlere zalim denilir. Nitekim Allah 
Teala şöyle buyurmuştur: "Ey fman edenler! Kendisinde artık alış-veriş, dostluk 
ve kayırma bulunmayan gün (kıyamet) gelmeden önce, size verdiğim iz rızıktan 
hayır yolunda harcayın! Gerçekleri inkar edenler elbette zalimlerdir. "703 "Zalim
lerin ise hiçbir dostu ve yardımcısı yoktur. "704 "Allah, inananların dostudur. "705 
Zalimin yardımcısı bile yoktur. O halde müminler içerisinde yer alamaz. 

Kaldı ki ayetler üzerinde düşünen ve onların bağlamını iyi değerlendiren 
kimse, yaratılmışların hepsini kapsadığını ve alacakları karşılıkların mertebelerini 
gösterdiğini görür. Allah Teala, iyilik eden ve zulmeden olmak üzere insanların iki 
kısma ayrıldığını belirtiyor, sonra da iyilik edenleri orta yolu tutanlar ve hayırda 
öne geçenler olmak üzere kendi içinde ikiye ayırarak iyilerin mükafatını zikre
diyor. Daha sonra zalimlerin cezasını zikretmek üzere şöyle buyuruyor: "İnkar 
edenlere de Cehennem ateşi vardır. Öldürülmez/er ki ölsünler, Cehennem azabı 
da onlara biraz olsun hafifletilmez. İşte biz, küfürde ileri giden her nankörü b_öyle 
cezalandırırız. "706 

Cenab-ı Hak, bu konuda başka bir ayet-i kerimede de şöyle buyurmuş
tur: "Onlardan her kim: 'İlah O değil, benim!'  derse, biz onu Cehennemle 
cezalandırırız. İşte biz, zalimlere böyle ceza veririz! "707 

Demek ki , Allah Teala, üzerinde durduğumuz ayet-i kerimede, bütün kulla
rını ve ahirette görecekleri karşılığı zikretmiştir. 

Yaratılmışların her üç sınıfını da zikretmek Kur'an' ın üslubudur. Nitekim Al
lah Teala, Vakıa, Mutaffifin ve İnsan surelerinde de bu sınıfları zikretmiştir. Vakıa 
suresinin hem başında hem de sonunda zikretmiştir. Başında şöyle buyurmuştur: 
"Ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman, ashôbu '/-yemfn, ne mutlu o ashôbu 'l
yemfne! Ashôbu 'ş-şimal, ne bahtsızdır/ar onlar! (Hayırda) önde olanlar, (ecirde 
de) öndedirler. işte bunlar, nafm Cennetlerinde (Allah ' a) en yakın olanlardır. "708 

Ashabu'ş-şima! zalimlerdir. Ashabu'l-yemin ise iki kısımdır: Ebrar ve hayır
larda öne geçenlerdir. Bunlar Allah'a yaklaştırılmış olan kimselerdir. 

703 Bakara 2/254 
704 Şura 42/8 
705 Bakara 2/257 
706 Fatır 35/36 
707 Enbiya 2 1/29 
708 Vakıa 56/7-12 
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Vakıa Suresi' nin sonunda da şöyle buyurulmuştur: "Eğer o ashôbu 'l-ye
minden ise, 'Ey ashôbu 'l-yeminden olan! Sana selam olsun! '  ama yalanlayıcı 
sapıklardan ise işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Ve onun sonu Cehen
neme atılmaktır. "709 

Surenin başında kıyametin koptuğu andaki durumlarını, sonunda ise küçük 
kıyamet olan ölüm anındaki durumlarını zikretmiştir. Nitekim daha önce ölümü 
ve ruhun bedenden ayrılışını dile getirmiştir: "Hele can boğaza dayandığı zaman, 
O vakit siz bakar durursunuz. (0 anda) biz ona sizden daha yakın ız, ama göre
mezsiniz. Madem ki ceza görmeyecekmişsiniz O nu (canı) geri çevirsenize, şayet 
iddianızda doğru iseniz!"710 

Daha sonra "Fakat (ölen kişi) Allah 'a yakın olanlardan ise . . .  "71 1  buyurarak 
sonuna kadar ashabu' l-yemln, ashabu'ş-şimal ve Allah'a  yakın olanlardan olu
şan bu üç sınıfın durumlarını anlatmıştır. 

Surenin başında ise yaratılmışların sınıflarını şu ayetlerden sonra zikretmiş
tir: "Kıyamet koptuğu zaman, ki onun oluşunu yalanlayacak kimse yoktur; O, 
alçaltıcı, yükselticidir. Yer şiddetle sarsıldığı, Dağlar parçalandığı, Dağılıp toz du
man haline geldiği, Ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman . . .  "712 

İnsan Suresi 'nde ise şöyle buyurmuştur: "Doğrusu biz, kafirler için zincirler, 
demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. "713 Bunlar, ashabu'ş-şimali oluşturan 
zalimlerdir. 

Daha sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: "İyiler ise, kafur katılmış bir 
kadehten (Cennet şarabı) içerler. "714 Bunlar, orta yolu tutan kimselerin oluştur
duğu ashabu' l-yemindir. 

Cenab-ı Hak, bir sonraki ayette şöyle devam etmiştir: "(Bu,) Allah 'ın has 
kullarının içtikleri ve akıttıkça akıttıkları bir pınardır. "715 Burada bahsedilen kullar, 
hayırlarda öne geçenlerdir. Bu sebeple "Allah' ın  kulları" şeklinde Allah'a  nispet 
edilerek anılmışlardır. 

Görüldüğü �ibi Allah Teala, bunların, bu pınarın içeceğini hiçbir şeyle karış
tırmadan saf bir şekilde içtiklerini, iyilerin ise kafı1rla karıştırarak içtiklerini bildir
mektedir. Nitekim Mutaffifin Suresi' nde de iyilerin içeceği hakkında şöyle buyur
muştur: "Karışımı Tesnfm 'derrlir. (0 Tensfm Allah 'a) yakın olanların içecekleri 
bir kaynaktır. "716 

709 Vakıa 56/88-94 
710 Vakıa 56/83-87 
7 1 1  Vakıa 56/88 
712 Vakıa 56/1/7 
713 İnsan 76/4 
714 İnsan 76/5 
715 İnsan 76/6 
716 Mutaffifin 83/27-28 
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Bu ayet-i kerimede Allah Teala 0;,;i.Jı � �A "Allah 'a yakın olanların 
içeceği bir kaynaktır" buyururken 4-:-- edatını değil de, � edatını kullanmıştır. 
Böylece, onların, pınarın içeceğini başka bir şeyle karıştırmadan saf bir şekilde 
içeceklerine işaret etmiştir. � edatının kullanılmasıyla � _? "içmek" fiiline ı.S..J.r

"kanmak" fiilinin anlamı tazmin edilmiş (yüklenmiştir) . Burada tazmin olduğunu 
söylemek, 1.f.! daki , '-:-' edatının ü-4 edatı anlamında o1duğunu söylemekten daha 
hoş ve anlainca daha güzeldir. Demek ki �� "içmek" fiiline, başka bir fiilin 
anlamı yüklenmiş ve böylece � _? "içmek" fiili, o fiilin mı.iteaddi olduğu (geçişli 
hale geldiği) edatla müteaddi olmuştur. Mahir gramercilerin görüşü böyledir. Bu 
görüş, Sibeveyh ve onun gramerde ön planda olan arkadaşlarına aittir. 

Halbuki Allah Teala, iyilerin i<iecekleri hakkında ._, edatını değil de, &; 
edatını kullanarak f.;)L.S" l.P.-1� 0l5 ..r'ts � ı:ı_,;A " "İyiler ise, kafur katılmış bir ka
dehten (Cennet şarabı) içerler. "717 buyurmaktadır. Buna mukabil , Allah'a yakın 
olanların içeceği daha mükemmel olduğu için pınarın içeceğinden hiçbir karışım 
olmaksızın saf bir şekilde içeceklerini gösteren '-:-' edatını kullanmıştır. Kur'an-ı 
Kerim' in gösterdiği manalar, insanın bilemeyeceği kadar hoş ve etkileyicidir. 

Allah TealaMutaffifinsuresinde şöyle buyurmaktadır: "Doğrusu günahkarların 
yazısı, muhakkak Siccfn'dedir. Siccfn nedir, bilir misin? (0 günahkarların yazısı) 
amellerin sayılıp yazıldığı bir kitaptır. "718 

Bunları izleyen bazı ayetlerden sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: "Hayır! 
Onlar şüphesiz o gün Rab/erinden (O'nu görmekten) mahrum kalmışlardır. Son
ra onlar Cehenneme girerler. Sonra onlara: 'İşte yalanlamış oldunuz (Cehen
nem) budur' denilir. "719 

Cehenneme giren bu kimseler, kendilerine zulmedenlerin oluşturduğu 
ashabu' ş-şimaldir. 

Daha sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: "Hayır! Anda/sun iyilerin kitabı 
İlliyyun'dadır. İlliyyun nedir, bilir misin? (0 İlliyyun'daki kitap) içinde ameller 
kaydedilmiş bir kitaptır. "720 

Burada zikredilen iyiler, orta yolu tutanlardır. 

Allah Teala, kendisine yakın olan kimselerin kitaplarını göreceklerini , yani 
onun içindeki bilgileri onların gözü önünde yazacağını, böylelikle onlara itina 
edip katında bir şeref ve derece vereceğini bildirmektedir. 

717 İnsan 76/5 
718 Mutaffifin 83/7-9 
719 Mutaffifin 83/15-17 
720 Mutaffifin 83/18-20 
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Daha sonra Allah Teala, iyilerin erişeceği nimetleri, onların meclislerini ,  
cema!-i İ lahi ile müşerref olmalarını ve nimetlere erişmeleri sebebiyle yüzlerin
deki görünen sevinci zikretti . 721 En sonunda onların içeceklerinden bahisle şöyle 
buyurdu: "Kendilerine mühürlü halis bir içki sunulur. Onun içiminin sonunda 
misk kokusu vardır. İşte yarışanlar ancak onun için yarışsınlar"722 

Akabinden şöyle buyurmuştur: "Karışım ı  Tesnfm 'dendir. (0 Tensfm Allah 'a) 
yakın olanların içecekleri bir kaynaktır. "723 

Tesnim, Cennet içeceklerinin en üstünüdür. Allah Teala, iyilerin içeceğinin 
Tesn]m' le karıştırıldığını ,  has kulların ise Tesnim kaynağından sunulan içeceği saf 
bir şekilde içeceklerini bildirmektedir. Bu sebeple, İnsan SCıresi' nde de olduğu 
gibi "(0 Tensfm Allah ' a) yakın olanların içecekleri bir kaynaktır. "724 belirtmiştir. 

İbn Abbas -radıyallahu anh- ve başkaları şöyle demiştir: Allah'a yaklaştırılan 
kimseler, o pınardan katıksız olarak içerler. Ashabu' l-yemine ise karıştırılarak su
nulur. 

Çünkü mükafat, yapılan işe göredir. Allah'a yakın olan kimselerin tüm işleri 
Allah için olduğundan şarapları da halis ve katıksız olur. İyiler ise , Allah 'a  itaat 
içeren davranışlar yanı sıra Allah'ın serbest bıraktığı davranışları da yaptıkları 
için onların içeceği böyle halis olmamıştır. Kim ihlaslı olur ve işlerinde sadece 
Allah' a  yönelirse, ahirette de içeceği halis olur. Allah'a itaat yanı sıra Allah ' ın 
serbest bıraktığı işleri de yapan kimselerin içeceği ise böyle olmaz. 

Ey cehalet ve heva zulmetine batmış olan ! 
Ey günahlarla sefil halde perişan yıkılan! 
Bir düşün kalk da, elbette kıyamet gerçek 
Acaba, kim, o zaman hangi şaraptan içecek? 
O şarap kasesi dünyada iken doldurulur 
Şimdi doldurmayan ukbada Hüda' dan ne bulur? 
O şaraptan o zaman içmeyecek kimseye yuh! 
Onu ondan alıkoymuş bulunan her şeye yuh! 
Bilse şayet ne kadar hoş ve latiftir o şarab, 
Yanarak ta ciğerinden ona ağlardı harab! 
Ne nasipsizdir onun anlamayan kıymetini! 
Ya bilip kadrini, elden kaçıran lezzetini? 
O zaman göz açılıp her şeyi idrak edecek! 

721 Bk. Mutaffifin 83/22-24 
722 Mutaffifin 83/25-26 
723 Mutaffifin 83/27-28 
724 Mutaffifin 83/27-28 
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o zaman nafiledir nadim olup ah etmek! 
Şimdi hiç lezzeti yok badeler içmek ne abes! 
Mest olup böyle, o meyden ise geçmek ne abes! 
Bir yalan lezzete satmak o muhalled şarabı !  
Tatmamak hiç o bulunmaz, o müebbed şarabı !  
Varsa azmin, hedefin hep onu tatmak olsun 
Kadehin ağzına dek hep o şaraptan dolsun 
Lakin eyvah! Hüda'dan hep uzaksın sen, hep! 
Sevdiğinden uzak olmak ne için böyle acep? 
Yarın ukbada kurulsun hele bir kantarlar 
O zaman her kişi kaybettiği neymiş anlar! 

·:· 409 

Bu görüşü savunanlar sözlerini şöyle sürdürdüler: Bu üç sınıf insanın zikre
dildiği Fatır SOresi'ndeki bu ayetlerde de durum böyledir. Kendilerine zulmeden
ler ashabu'ş-şima!, orta yolu tutanlar ashabu'l-yemin ve hayırlarda öne geçenler 
ise Allah'a  yaklaştırılmış kimselerdir. 

Ayetteki "Kitap" ile özel olarak Kur'an' ın, seçkin kullar ile de sadece bu 
ümmetin kastedildiğine dair herhangi bir delil yoktur. Aksine "Kitap" kelimesi, 
tüm peygamberlere indirilmiş kitapları içine alan bir cins isimdir. Allah Teala, her 
ümmetin seçkin olanlarını o kitaplara varis kılmıştır. Varis kılınanlar, öncelikle 
peygamberler ve daha sonra da onların ümmetlerine mensup olan seçkin kişiler
dir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: ''Anda/sun ki, b iz Musa 'ya hidayeti 
verdik ve İsraf/ oğullarına, akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olan 
Kitab'ı mfras kıldık"725 

Görüldüğü üzere Allah Teala, K.itab'ın, sadece onu anlayacak aklı olan ve 
onun ihtiva ettiklerini uygulayan kimseler için bir h idayet ve öğüt olduğunu bil
dirmektedir. Allah' ın ,  Kitab' ın bilgisine varis kıldığı kimseler, onun muhtevasına 
göre davrananlardır. 

Şu ayet, bu bakımdan çok dikkate şayandır: "Onlardan sonra kitaba varis 
kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içindedirler. "726 

Kınanacak bir durum olduğu ve onların bilgisizliğini vurguladığı için failin 
(özne) saklanması ve fiilin meçhul (edilgen) getirilmesi son derece dikkat çekici
dir. Halbuki onlara verdiği nimet ve lütufları zikrettiği zaman şu şekilde faili açık
tan getirip fiili de ma' lOm (etken) olarak zikretmektedir: "Sonra Kitab 'ı kullarımız 
arasından seçtiklerimize verdik. " 

725 Gafir 40/53-54 
726 Şura 42/14 
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Gerçi şöyle bir ayet de vardır: "Onların ardından da ( ôyetleri tahrif 
karşılığında) şu değersiz dünyô malını alıp 'nasıl olsa bağışlanacağız ' diyerek 
Kitab 'a vôris olan bir takım kötü kimseler geldi. Onlara, ona benzer bir menfaat 
daha gelse onu da alırlar. "727 

Burada da, arzu ve heveslere tabi olmak, geçici dünya menfaatini ahiretteki 
nimetlere değişmek ve bu konuda ısrar etmek kınanmaktadır. Her ne kadar fiil 
ı)JJ "varis oldular" şeklinde ma'lum gelse de tek mef'ul (nesne) alacak şekilde 
süfasiden (üçlü fiillerden) kullanıldığı için Allah 'a  nispet edilmemiş, kullara nispet 
edilmiştir. 

Demek ki kınama söz konusu olduğu zaman '-:"'t:S:iı,f-"djjİ "Kitab' ı  varis kıl
dık" şeklinde fiil Allah'a nispet edilmemekte, '-:"'�ı ı)JJ1 "Kitab'a  varis kılındılar" 
veya

. 
'-:"'t:S:iı ı)�j "Kitab'a varis oldular" denilmektedii. Nitekim bu inceliğe ��i 

'-:"'�\ "Onlara Kitab' ı  verqik"728 ifadesinin övgü içerdiğini belirttiğimiz zaman da 
işaret etmiştik. '-="'�' ı)J) "Kitab' a  varis kılındılar" ifadesi ise, ya kınama anla
mında kullanılmaktadır ya da et-Tuhfetü'l-Mekkiyye adındaki eserimizde açıkla
dığımız şekilde kullanılmıştır. 

Sadedinde olduğumuz ayet-i kerimeye dönersek, Allah Teala'nın Kitab' a  
varis kıldığı kullar, O'nun önce veya sonra seçkin kıldığı kullarıdır. 

İkinci görüşü savunanlar şunu da vurgularlar: Kendilerine zulmedenler seç
kin kullardan değildir. Aksine (;��� :_,,. "kullarımızdan" kelimesinde cümle tamam
lanmış, daha sonra yeni bir cümle başlamış ve insanların kısımları zikredilmiştir. 
Onların kimi kendine zulmeder, kimi orta yolu tutar, kimi de hayırlarda öne geç
mek için yarışır. Buna göre söz, birbirinden bağımsız iki cümleden oluşmaktadır. 
Bunların birincisinde seçkin kulların Kitab'a  varis kılındığı, diğerinde ise kulların 
zalim, mutedil ve hayırlarda öne geçen olmak üzere üçe ayrıldığı açıklanmıştır. 

Kendilerine peygamber gönderilen insanların Kitab'a  karşı tutumları bakı
mından bir taksime tabi tutulmuş olmaları da muhtemeldir. Buna göre onlardan 
kimi Kitab' ı  kabul etmeyerek kendine zulmeder, kimi kabul edip o konuda orta 
bir yol izler, kimi de kabul edip Allah' ın izniyle hayırlarda yarışır. 

Allah Teala'nın, geçmiş ümmetlerin hepsine uyarıcı gönderdiğini belirtmesi 
bu görüşü destekler. Cenab-ı Hak "Her millet için mutlakô bir uyarıcı (peyg
amber) bulunm uştur. "729 buyurmuş ve peygamberlerin onlara açık deliller ve 
aydınlatıcı kitaplar götürdüklerini belirtmiştir.730 Bunlar, peygamberlerin dürüst
lüklerini ve doğruluklarını gösteren delillerdir. 

727 A'raf 7/169 
728 Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet için bk. Bakara 2/121  (Mütercimin notu) 
729 Fatır 35/24 
730 Bk. Fatır 35/25 
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Bu ayette zikredilen ))\ kelimesi, JY./ "yazılmış" anlamındaki JY....! kelime
sinin çoğuludur. 

"Aydınlatıcı kitap" anlamındaki )) .�1 �L:ŞJı 'dan daha özel olup gra
mer bakımından onun hükmüne tabi kılınmıştır. Böylece, sahip olduğu seçkin 
vasıflar, üstünlük ve şerefe vurgu yapılmıştır. Bu, J�j ı.k.r.:- "Cebrfül ve Mika!!" 
kelimelerinin 6:\..Jı "melekler" kelimesinin hükmüne gra�er bakımından tabi 
kılınmasına benzer. 731 Azim sahibi olmakla nitelenen ulu peygamberlerin diğerle
rinden sonra ayrıca zikredilip gramer bakımından onların hükmüne tabi kılındığı 
şu ayette de aynı durum söz konusudur: "Hani biz peygamberlerden söz almıştık; 
senden, Nuh 'tan, İbrahim 'den, Miısô'dan ve Meryem oğlu İsô 'dan da. "732 

Yukarıdaki ayette ( Fatır 35/25) zikredilen "aydınlatıcı Kitap" ile kastedilen 
Tevrat ve İncil'dir. Allah Teala, bu kitapların aydınlatıcılığını zikrettikten sonra, 
kitap ve peygamberleri yalanlayanları helak ettiğini zikretmek üzere şöyle buyur
muştur: "Sonra ben, o inkar edenleri yakaladım. (Bak ki) cezam nasıl oldu?"733 

Akabinden Kitab ' ını hakkıyla izleyip ona tabi olan ve içindekileri uygulayan 
kimselerden bahisle şöyle buyurmuştur: ''Allah 'ın Kitabı 'nı okuyanlar, namazı 
kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah için) gizli ve açık sarfedenler, 
asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirlir. Çünkü Allah, o/arın mükafatların ı  
tam öder ve  lütfundan onlara fazlasını da verir. Şüphesiz O, çok bağışlayan, 
şükrün karşılığını bol bol verendir. "734 

Peşi sıra peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed' e -sallallahu aleyhi 
vesellem- vermiş olduğu Kitab' ı  zikrederek şöyle buyurdu: "Sana vahyettiğimiz 
Kitab, kendinden öncekini (semavi kitapları) doğrulayıcı olarak gelen gerçektir. 
Allah, kullarının (her halinden) haberdardır, görendir. "735 

Daha sonra, Kitab'a varis kıldığı ve bunun için seçtiği kullarını zikrettiği sa
dedinde olduğumuz ayeti zikretti. 

İkinci görüşü savunanlar öncekilerin görüşlerini çürütmek için şöyle demiş
lerdir: Ayette geçen ı�:�6 01 kelimesinin, "iftial" kalıbında "seçkin, öz" manasında 
olduğunu söylüyorsunuz. Buna göre seçkinler yalnızca satd, yani Allah'ın 
bahtiyar kıldığı kimselerden olur. Bu ise, kendilerin ! zulmedenlerin Allah'ın seç
kin kullarından olmadığına dfür olan bizim görüşümüzü teyit eder. Bu, daha 
önce anlatılmıştır. 

731 Bunun için bk. Bakara 2/98 (Mütercimin notu) 
732 Ahzab 33/7 
733 Fatır 35/26 
734 Fatır 35/29-30 
735 Fatır 35/31 
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Görüşünüzü desteklemek üzere Hz. Peygamber' den -sallallahu aleyhi vesellem
naklettiğiniz hadislere gelince, bunların hepsinin rivayet zincirleri zayıf veya ko
puktur. Onların değerinde, hatta onlardan daha güçlü hadislerle çelişirken başka 
bir durum nasıl söz konusu olabilir ki zaten? 

İbn Merduyeh,  tefsirinde Hasan b. Abdullah - Salih b. Ahmed - Ahmed b. 
Muhammed b. el-Mualla el-Edm'i - Hafs b. Ammar - Mübarek b. Fuda!e - Ubey
dullah b. Ömer - Nafi' kanalıyla İbn Ömer' den -radıyallahu anh- Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- bu ayet-i kerime hakkında şöyle buyurduğunu nakletmiş
tir: '"Kimi  kendine zulmeder' Dedi ki: Bu, kafirdir. "736 

Tevhit ehlinin Cennet' e gireceğini gösteren hadisler ise sağlamdır. Bu konu
da sizinle tartışmıyoruz. Ancak tevhid ehlinin Cennet' e gireceği genel olarak doğ
ru olmakla birlikte bir takım şart ve engelleri de barındırmaktadır. Nasıl ki, büyük 
günah işleyenlerin azap göreceğini gösteren hadisler sağlam ve mütevatir (kesin 
doğru) olmakla birlikte, onunla ilgili tehditleri kayıtlayan bazı şartlar ve engeller 
mevcutsa vaat içeren hadisler de böyledir. Onların gerçekleşmesi de, engellerin 
ortadan kalkması ve şartların gerçekleşmesine bağlıdır. 

Kişinin kendine zulmetmesiyle inkarcılık değil, günah işlemesi ve isyan için
de olmasının kastedildiğine dair kanaatiniz ise isabetli değildir. Kur'an-ı Kerim, 
kişinin zulmünün inkarcılık ve Allah'tan başka varlıklara kulluk etme şeklinde ola
bileceğini göstermektedir. Bunu göstermek için hiçbir delil olmasa Hz. Musa'nın 
(a.s) şu sözü yeter: "Ey Kavmim! Şüphesiz siz, buzağıyı (ilah) edinmekle kendi
nize kötülük ettiniz. "737 

Bir başka ayette şöyle buyuruluyor: "Kendilerine yazık ettiler. Biz de onları, 
ibret kıssaları haline getirdik ve onları büsbütün parçaladık. "738 

Bunlara benzer bir çok ayet vardır. 

Birinci görüşü savunanlar ise bu söylenenlere şu karşılığı vermişlerdir: 
Ayetleri hakkıyla kavramaya çalışsanız, gösterdiği anlamlara ve bağlama dikkat 
etseniz bizim görüşümüzün doğru olduğunu görürsünüz. 

Bir defa sadedinde olduğumuz ayette insanların ayrıldığı üç sınıf, Vakıa, İn
san ve Mutaffifin surelerinde yapılan ayrımdan daha özel ve kapsamı daha dar
dır. o surelerde yapılan ayrım,  insanları sadece bahtiyar ve bahtsız olmak üzere 
ikiye, sonra da bahtiyarları iyiler ve Allah' a  yaklaştıranlar olmak üzere kendi 
içlerinde ikiye ayırıyor. Dolayısıyla kendine zulmeden isyankarları içine almıyor. 

736 Bu hadis sağlam değildir. Hafs b. Ammar el-Muallim, bilinmeyen bir kimse olmasının yanı 
sıra rivayet ettiği hadisler de kabul edilmemektedir. Bk. Zeheb!, Mlzanu'l-İ'tidat ( 11560) ;  
Duafa (11180) 

737 Bakara 2/54 
738 Sebe 34/20 



S u re :  35 • Fat ı r  S u resi •!• 4 1 3  

Üzerinde durduğumuz ayetlerde ise ümmet iyi ve kötü olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır. Kötü olan, kendisine zulmedendir. İyiler ise kendi içlerinde ikiye 
ayrılmaktadır. Orta yolu tutanlar ve hayırlarda öne geçip yarışanlar. 

Ümmet içinde kendine zulmeden bir kesim olduğu inkar edilemez bir olgu
dur. Hatta ümmetin büyük çoğunluğu böyledir. Böyleyken Kur'an-ı Kerim, bu 
kesimi zikretmemiş ve hükmünü açıklamamış olabilir mi? 

Allah Teala, ümmetin tüm kısımlarını zikrettikten sonra onların dışındaki 
kafirleri zikretmiştir. Böylece ayetler, yaratıkların tamamını içine almıştır. Halbuki 
sizin görüşünüze göre büyük çoğunluğu teşkil eden kendilerine zulmeden kim
seler ihmal edilmiş, kafirlerin hükmü ise hem ayetlerin başında hem de sonunda 
zikredilmiş oluyor. Büyük çoğunluğu oluşturan grup hakkında açıklama içerdiği 
ve daha kapsamlı olduğu için şüphesiz bizim görüşümüz kabule daha şayandır. 

"Sonra Kitab 'ı, kullarımız arasından seçtiklerim ize verdik"  ayeti, Kitab'a  
varis kılınanların seçkin kullar olduğunu açık olarak göstermektedir. Kendilerine 
zulmedenler ise seçkin kılınanlar içerisinde yer alabileceği gibi sadece �.:ı� "kul
larımız" kelimesi içinde de değerlendirilebilir. Allah' ın seçkin kıldığı kullar içinde 
yer almaları iki sebepten kaynaklanır: 

1 .  "Kimi ortadadır, kimi deAl/ôh 'ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır" 
cümlelerinde zikredilenler seçkin kimseler içerisinde yer almaktadır. "Kimi kend
ine zulmeder" ifadesinde zikredilenler de böyledir. 

Bu cümlelerdeki zamirlerin hepsinin L.;�L:s=- "kullarımız" kelimesini gösterdiği 
ileri sürülemez. Çünkü sözün akışı, ... ..; edatının kullanılışı ve burada söz konusu 
olan taksim, maksadın, kulların kısımlarının açıklaması değil, aksine Kitab'a  varis 
olanların kısımlarının açıklaması olduğunu göstermektedir. Eğer kulların kısımla
rının açıklanması kastedilseydi karışıklığa meydan vermeyecek açık bir lafız kul
lanılırdı . Mesela şöyle denebilirdi: l�J31 � ..:..ıl_r.>j� J�L,3 �3 <1-A:.l r-1u; ı.;_,� .:.r3 
� µ...,ı ..:r..lll '":"'l:SJI "Kullarımızdan bir kısmı kendine zulmeder, bir kısmı orta 
yolu tutar, bir kısmı da hayırlarda öne geçip yarışır. Biz, Kitab'a içlerinden seçkin 
kıldıklarımızı varis kıldık. "  Sizin görüşünüze göre ayetteki cümleler böyle dizilmiş 
olmalıydı .  Halbuki böyle dizilmemiştir. Sözün akışı da bunu göstermemektedir. 
Aksine, Allah' ın ,  Kitab'a kullarından bir kısmını varis kıldığını, varis kılınan bu 
kısmın kendi içinde üçe ayrıldığını açık bir şekilde göstermektedir. 

2 .Şöyle bir cümle kurduğumuzu düşünelim: � .1.p'i_ıİ .:.r .:r.-Jyı JL. �i 
..._, ..r-< 3 J� ...... r+" 3 .Jjl:>- � 3 ?\.:; "Malımı çocuklarımın ergen olanlarına verdim. 
Bunlardan bir kısmı tüccar, bir kısmı tutumlu, bir kısmı ise savurgan ve müsriftir. " 

Hiç kimse bu cümleden, çocukların tamamının bu üç kısma ayrıldığını anla
maz. Aksine bu cümleden anlaşılan , yalnızca malı almış çocukların kısımlarıdır. 
Bu sebeple başta özet olarak zikredilmiş olanın açıklandığını gösteren ..._j "fa" 
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edatı kullanılmıştır. Nitekim 1.l5 t)U �İJ l.l5 t)U ,6.l; JWI l.Lı. l.:>. "Şu malı al , fa
lancaya şu kadar, falancaya şu kadar ver !"  denildiğinde de aynı şekilde kullanılır. 
Bunun benzeri pek çoktur. Dolayısıyla burada ....., "fa" edatının getirilmesinin se
bebi, yalnızca daha evvel özet olarak zikredilmiş olanın açıklanmak istenmesidir, 
h iç zikredilmemiş olanın açıklanması değildir. Ayet, Kitab'a  varis kıldığı kimseleri , 
içlerinden seçtiği kulların detayı hakkında sükUt etmekte, hiçbir bilgi vermemek
tedir. Verdiği detay, yalnızca zikredilmiş olan seçkin kullarla ilgilidir. Bu son dere
ce dikkate şayan açık bir husustur. 

Allah' ın, kendine zulmeden kimseleri seçkin kılmayacağı, zira seçkin kılma
nın "bir şeyin özü ve iyi olanını almak" anlamına geldiği hakkında yürüttüğünüz 
mutalaanın cevabı ise şöyledir: 

Kulun Allah tarafından seçilmesi, O'nun yardım ve sevgisine mazhar olması 
ile kulun Allah katındaki değerini ve yakınlığını gösteren diğer kelimeler, kulun 
bazen günah işleyip isyan ederek kendisine zulmetmesiyle çelişmez. Hatta bun
dan da öte olarak, kulun sıddlk (doğru) kimselerden oluşu bile, kendine zul
metmesiyle ters düşmez. Bu sebepledir ki, bu ümmetin sıddlkı ve seçkin kulu 
olan Hz. Ebubekir -radıyallahu anh- Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- "Bana 
namazımda yapacağım bir dua öğret" demiş, bunun üzerine Hz . Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem-, ona şöyle demesini tavsiye etmiştir: ''Allôhım! Ben ken
dime çok zulmettim. Günahları yaln ızca Sen bağışlarsın. Ben i de katındaki bir 
mağfiretle bağışla ve bana merhamet et! Çünkü Sen günahları çokça bağışlayan, 
çokça merhamet edensin!" 

Allah Teala da şöyle buyurmuştur: "Rabbinizin bağışına ve takvô sahipleri 
için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan Cennet'e koşun! O takvô 
sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve 
insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Yine onlar ki, 
bir kötülük yaptıklarında, ya da kendilerine zulmettik/erinde Allah 'ı hatırlayıp 
günahlarından dolayı hemen tevbe- istiğfar ederler. "739 

Görüldüğü üzere, Allah Teala, Allah' ın yasaklarından sakınan kimselerin 
özelliklerini saymış ve onların kendilerine zulmedebildikleri ve kötülük yapabil
diklerini, ama bunda ısrar etmediklerini bildirmiştir. 

Bir başka ayet-i kerimede şöyle buyurulrnuştur: "Doğruyu getiren ve 
sıddfklar var ya, işte kötülükten sakınanlar onlardır. Onlar için Rab/eri yanında 
diledikleri her şey vardır. İşte bu, iyilik edenlerin mükafatıdır. Böylece Allah, 
onların geçmişte yaptıkları en kötü hareketleri bile örtecek ve yaptıklarını en 
güzeline denk olarak mükafatlarını verecektir. "740 

739 Aı-i İmran 3/133-135 
740 Zümer 39/33-35 
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İşte Allah Teala , haramlardan sakınan sıddikların bağışlanan kötü davra
nışları olduğunu bildiriyor! Şüphesiz bu davranışları yapmaları, kendilerine bir 
zulümdür. 

Allah Teala Hz. Musa (a .s) hakkında şöyle buyuruyor: "Musa şöyle dedi: 
'Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim beni bağışla! ' Allah da onu bağışladı. 
Çünkü, çok boğışlayıcı, çok esirgeyici olan ancak O' dur. "741 

Kur'an-ı Kerim'de Hz. Adem' in (a.s) şöyle dediği belirtilmektedir: "(Adem 
ile eşi) dediler ki: Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve 
bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. "742 

Hz. Yunus'un (a.s) da şöyle dediği zikredilmektedir: "Senden başka hiçbir 
ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zôlimlerden oldum "743 

Bir başka ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır: "Benim huzurumda 
peygamberler korkmaz. Ancak, kim haksızlık eder, sonra, işlediği kötülük ye
rine iyilik yaparsa, bilsin ki ben (ona karşı da) çok bağışlayıcıyım, çok merhamet 
sahibiyim "744 

Bu ayetlerin ışığında baktığımızda, kişinin kendine zulmetmesi, sıddik ve veli 
olmasına aykırı değildir. Dolayısıyla bu sebeple müttaki olmaktan çıkmaz. Aksine 
iki husus bir arada bulunabilir: Yani kul, hem sıddik, müttakl ve Allah ' ın velisi 
hem de kendine zulmeden biri olabilir. Böylece anlaşılır ki, kendine zulmeden
ler Allah ' ın seçkin kulları ve Kitab'a  varis kılınanlar içerisinde yer almaktadır. 
Onlar, Kitab'ın bilgisine varis olmaları ve onu uygulamakla sorumlu olmaları 
bakımından Allah'ın seçkin kullarıdır. Emredildikleri bazı hususlardaki kusurları 
ve yasaklandıkları bazı davranışları yapmaları bakımından da kendilerine zul
metmektedirler. Nitekim bir kişi, bir yönüyle Allah'a  sevimli ve veli, bir yönüyle 
ise O'nun buğzuna maruz olabilir. İşte Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem
zamanında yaşayan "hımar" lakaplı Abdullah adındaki bir zat, şarap içmesi se
bebiyle Allah ' ın gazabına maruz idi. Ama o, Allah ve peygamberini sevmekte, 
onlar da onu sevmekteydi. Bu sebeple Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, 
ona lanet edilmesini yasaklamış ve şöyle buyurmuşlardı :  "Çünkü o, Allah ve 
resulünü seviyor"745 

Meselenin özü şurada düğümlenmektedir: Seçkinlik, veli ve sıddlk olmak, 
kişinin iyilerden ve müttakllerden olma:,ı gibi hususlar, kısımlara ayrılıp bölünebi
len, kemal ve noksanı kabul eden mertebelerdir. Zaten bu, imanın aslı hakkında 
Müslümanların ittifakıyla sabit olan bir husustur. 

741 Kasas 28/16 
742 Pi.raf 7/23 
743 Enbiya 2 1/87 
744 Nemi 27/10-1 1  
745 Buhari (XII/77) ,  el-Hudud, Babu ma yükrahü min la'ni şaribi'l-hamr. 
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Buna göre, kendilerine zulmedenler, bir itibarla seçkin kul, bir başka itibarla 
ise kendilerine zulmeden kimsedirler. 

Kendine zulmedenler ikiye ayrılır: 

Bir kısmı, mümin, veli, sıddlk ve seçkin olamaz. Bunlar, şirk ve inkarcılıkla 
zulmedenlerdir. 

Bir kısmı ise, iman, seçkin ve veli kul olma hususunda nasip sahibi kimse
lerdir. Bunların kendilerine olan zulmü ise isyanlar ve günahlarla olur. Bu zulüm, 
ise miktar ve nitelik açısından farklılık arzeder. Bu ayrım, meselenin üzerindeki 
örtüyü kaldırır ve problemi halleder. Hamd Allah'a  mahsustur. 

Birinci görüşü savunanlar, ikinci görüşü savunanlara şunu da söylemekte
dirler: Ayetteki ,;.ılı:. ..:..,� "Adn Cennetleri" tamlamasının, gramerce j ;,;iı _,;. �� 
�ı "İşte büyük fazilet budur" ayetine tabi olduğu için merfü olduğunu, dolayı
sıyla bu büyük faziletin hayırda öne geçenlere mahsus olduğunu, Cennet' te altın 
bilezikler takınmalarının da bunu gösterdiğini ileri sürüyorsunuz. Bu iddianıza iki 
şekilde cevap verilir: 

1 .  Bu söylediğiniz sizin aleyhinize döner. Çünkü orta yolu tutanlar da Cennet 
ehlindendir. Hayırlarda öne geçenlerin girdiği Cennetlerin, orta yolu tutanların 
Cennetlerinden daha üstün ve daha yüce olduğu bilinen ve bizce de kabul edi
len bir husustur. Orta yolu tutanlar hakkındaki sizin cevabınız nedir? Kendilerine 
zulmedenler hakkındaki söyledikleriniz dikkate alındığında, getirdiğiniz o izahın 
dışında, orta yolu tutanların durumuyla ilgili söyleyebileceğiniz bir şey yok! 

O halde, üç sınıfın Cenneti de birbirinden derece bakımından farklıdır. Her 
sınıf, layık oldukları, makam ve bilgilerinin gerektirdiği Cennet'e aittirler. 

2 .  Allah Teala, hayırda yarışanların mükafatını, onların kadir ve kıymetine 
tenbihte bulunmak ve kullarını teşvik etmek için zikretmiştir. Diğerlerinin karşılı
ğını zikretmemesi ise ,  kendilerine zulmedenlerin sakınması ve orta yolu tutanla
rın ciddiyetle gayret edip çalışmaları içindir. 

İnsan Suresi'nde iyilerin mükafatını zikretmesinin sebebi, daha yüce ve daha 
değerli olan mükafata ikazda bulunmak içindir. Bu mükafat, hayırlarda öne ge
çen Allah 'a  yaklaştırılmış kimselerin mükafatıdır. Böylece insanlar, şöyle bir kıyas 
yapmaya yönlendirilmiştir: Orta yolu tutan iyilerin mükafatı böyleyse hayırlarda 
öne geçen Allah'a yaklaştırılmış kimselerin mükafatı nasıldır? Bu ayet-i kerimeler 
"İyiler ise, kôfur katılmış bir kadehten (Cennet şarabı) içerler" 746 ayetiyle baş
layıp "Yanlarında, gümüş kaplar ve billur kôselerle, gümüş beyazlığında (billur 
gibi) şeffaf kupalarla dolaşılır" 747 ayetiyle devam etmekte ve en sonunda şöyle 

746 İnsan 76/5 
747 İnsan 76/15-16 
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buyurulmaktadır: "Üzerlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır, gümüş 
bilezikler takınmışlardır. Rab/eri onlara tertemiz bir içki içirir. "748 

Burada gümüş bilezikleri ve gümüş kapları iyilerin mükafatı olarak zikretmiş
tir. Sadedinde bulunduğumuz Fatır Suresi'nin ayetinde ise hayırlarda öne ge
çip yarışanların mükafatının altın bilezikler olduğunu belirtmiştir. Böylece İnsan 
Suresi'nde bahsedilen mükafatın , orta yolu tutanlara ait olduğu, Fatır Suresi'nde 
bahsedilen mükafatın ise hayırlarda öne geçip yarışanların mükafatı olduğu orta
ya çıkar. Böylece her iki sure de, Allah'a yakın olan kimselerin mükafatını tasta
mam kapsamış olur. Kelamının içerdiği incelik ve hikmetleri Allah daha iyi bilir. 

Zamir, kendisine en yakın zikredilen ismi gösterir, şeklindeki sözününüz 
cevabı da bu söylediklerimiz içerisinde yer almaktadır. 

Kendisine zulmedenin kafir olduğu şeklindeki iddianızı çürüten cevap da 
daha önce geçmiştir. 

"Bu ayetler, Vakıa, İnsan ve Mutaffifin surelerinde insanları ashabu'l-yemin, 
ashabu'ş-şimal ve Allah'a yakın olanlar şeklinde üçe ayıran ayetlerle paralel yo
rumlanmalıdır" şeklindeki sözünüze gelince; şüphesiz asıl üzerinde durduğumuz 
Fatır Suresi'nin bu ayeti, üç grubu da içermesinin yanı sıra bir başka gruptan 
daha bahsediyor. Çünkü ashabu'l-yem!ni kendi içinde ikiye ayırıyor: Kendilerine 
zulmedenler ve orta yolu tutanlar. Böylece bu ayet, zikrettiğiniz diğer surelerdeki 
ayetlerin ihtiva ettiği üç grubun yanı sıra bir grup daha içermektedir. 

Gelelim, üç grubun da bahtiyar ve Cennetlik kimselerden olduğunu göste
ren hadislerin zayıf ve dolayısıyla konuya delil olamayacağı iddiasına . . .  

Buna cevabımız şu şekildedir: Bu konudaki hadisler pek çoktur ve birbirini 
desteklemekte ve teyit etmektedir. Çokluğu ve rivayet zincirlerinin çeşitliliği bilin
sin diye daha önce zikretmediğimiz bazı hadisleri de şöyle sıralayabiliriz: 

İbn Merduyeh, Süfyan - A'meş - meçhul bir adam kanalıyla Ebu Sabit'in 
şöyle dediğini rivayet etmiştir: Bir adam mescide girip şöyle dua etti: Allahım !  
Garipliğimden ötürü bana merhamet et, yalnızlığımı gider ve  bana iyi bir dost 
nasip et! 

Bunun üzerine Ebu'd-Derda -radıyallahu anh- o adama şöyle dedi: Eğer bu 
sözünde samimi isen ben bu söz sebebiyle senden daha mutlu olurum. Çün
kü Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, şu ayeti okudu: "Sonra kitab 'ı, 
kullarımız arasından seçtiklerimize verdik. Onlardan kimi kendisine zulmeder, 
kimi ortadadır, kimi de Allah 'ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır" Daha 
sonra şöyle dedi: "Hayırlarda öne geçip yarışanlar sorgusuz-süôlsiz, orta yolu 
tutanlar kısa bir sorgulamadan sonra Cennet'e girerler. Kendilerine zulmedenler 

748 İnsan 76/21 
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ise bir yerde tutulurlar. Bu, onları üzüntü ve kedere sevkeder. Daha sonra on
lar da Cennet'e girerler. " Daha sonra Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şu 
ayet-i kerimeyi okudular: "Bizden tasayı gideren Allôh'a hamda/sun. Doğrusu 
Rabbimiz çok bağışlayan, çok nfmet verendir. "749 

Daha önce Ebu Leyla'nın, kardeşi- Isa - babası- Üsame b .  Zeyd kanalıyla 
naklettiği hadisi zikretmiştik. Buna göre Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem
"On1ardan kimi kendisine zulmeder, kimi ortadadır" ayeti hakkında şöyle buyur
muştur: "Bunların hepsi, bu ümmettendir. " 

Yine İbn Merduyeh el-Fadl b. Umeyre el-Absl - Meymun b. Siyah kanalıyla 
Ebu Osman en-Nehdl'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir: Ömer b. el-Hattab' ın 
-radıyallahu anh- minberde şöyle dediğini duydum: Hz. Peygamber' in -sallallahu 
aleyhi vesellem- şöyle buyurduğunu işittim: "Bizden öne geçenler öne geçmiştir. 
Orta yolu tutanlarımız da kurtulmuştur. Zulmeden/erimize gelince, onlar da 
bağışlanmıştır"750 Daha sonra Hz. Ömer -radıyallahu anh- şu ayeti okumuştur: "On
lardan kim i kendisine zulmeder, kimi ortadadır, kimi de Al/ôh' ın izniyle hayırlarda 
öne geçmek için yarışır. " 

Yine İbn Merduyeh, Ebu Davud - Şu'be kanalıyla el-Velid b. el- 'İzar' ın şöyle 
dediğini rivayet etmiştir: Saklf kabilesine mensup bir adam - Kinane kabilesine 
mensup başka bir adam kanalıyla Ebu Said' den -radıyallahu anh- Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- "Sonra Kitab' ı, kullarımız arasından seçkitlerimize verdik" 
ayeti hakkında şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Onların hepsi Cennette
dir. " Ravl şüphe ederek nakledilen sözün şu şekilde de olabileceğini belirtmiştir: 
"Hepsi bir konumdadır" 

Şu'be şöyle demiştir: Bu ifadeden biri rivayet edilmiştir. 

Davud b. İbrahim, bu hadisi Şu'be'den rivayet etmiş ve ifadenin şöyle oldu
ğunu söylemişlerdir: "Cennet 'e girdiler. Hepsi bir konumdadır. " 751 

Bu hadis, Şu'be'ye kadar sağlam bir şekilde ulaşmaktadır. Hadisin rivayet 
zincirinde Şu'be varsa o hadis atılamaz. Aksine öyle bir hadise iki elle sarılmak 
gerekir. 

Yahya b. Said, el-Velid b. el- ' lzar kanalıyla da bu hadisi rivayet etmiş ve 
aynını zikretmiştir. 

749 Fatır 35/34 
750 İbn Hacer bu hadisin zayıf olduğunu belirtmiştir. Bk. el-Kafi'ş-Şaf ( 139) rakam: 266; Elbanl, 

Dalfu' l-Cami' (3299) ;  Beyhaki, el-Ba's ve'n-Nüşlır (85) 
751 Bu hadis zayıftır. Kaynağı için bk. Ahmed b .  hanbel ( I l l/78) ;  Taberi, Tefsir (XXIl/137) :  Tirmizi 

(V/338) Tefsir, Bab: Ve min sCıreti' l-melfüke. Tirmizi hadisi rivayet ettikten sonra "Bu, bilme
diğimiz bir hadistir" demiştir. Tuhfetü' l-Ahvezl müellifi şöyle demiştir: Tirmlzi'nin bu hadisi 
güzel görmesi. bunu destekleyen hadislerden dolayıdır. Bk. Tuhfetü' l -Ahvezl (lX/94) 
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Muhammed b.  Sa' d ,  babası- babasının amcası kanalıyla dedesinden İbn 
Abbas ' ın -radıyallahu anh- "Sonra Kitab 'ı, kullarımız arasından seçtiklerimize ver
dik" ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet etmiştir: Allah Teala, müminleri üç ayrı 
makama ayırmıştır. Nitekim bir ayette şöyle buyurmuştur: "Ashôbu 'l-yemin, ne 
mutlu o ashôbu 'l-yemfne. Ashôbu 'ş-şimôl, ne bahtsızdır/ar onlar! (Hayırda) önde 
olanlar, (ecirde de) öndedirler. İşte bunlar, nafm Cennetlerinde (Allah 'a) en yakın 
olanlardır. "752 İnsanlar bu ayetlerde belirtildiği gibi üç ayrı makama ayrılırlar. 

Benim görüşüm şudur: İbn Abbas -radıyallahu anh- şunu demek istiyor: Allah 
Teala, Vakıa Suresi'nde insanları üçe ayırdığı gibi ashabu' l-yemini de üçe ayır
mıştır. Vakıa Suresi'nde zikredilen ashabu'ş-şimal yeniden dirilmeyi inkar eden 
kafirlerdir. Dolayısıyla bu, müminlerin makamlarından bir makam olamaz. 

İbn Abbas -radıyallahu anh- şunu da kastetmiş olabilir: Kendilerine zulmeden 
ve azabı hak edenler ashabu'ş-şimaldendirler. Ancak inanmış olmaları, onları 
ashabu' l-yeminden bir grup yapmaktadır. 

Muaviye - İbn Salih - Ali b .  Ebi Talha kanalıyla yine İbn Abbas' ın -radıyallahu 

anh- bu ayet hakkında şöyle dediği rivayet edilmiştir: Burada zikredilenler Mu
hammed ümmetidir. Allah, indirdiği her kitaba onları varis kılmıştır. Onların zul
medenlerini Allah bağışlar, Orta yolu tutanları kısa bir sorgulamadan geçer. Ha
yırlarda öne geçenler ise sorgusuz-süalsiz Cennet' e girerler. '.53 

Osman b. Ebl Şeybe - el-Hasen b. Abdurrahman b .  Ebl Leyla - İmran b .  
Muhammed b .  Ebl Leyla - babası - Hakem - Abdurrahman b.  Ebi Leyla ka
nalıyla, bir başka rivayet zincirinde meçhul bir adam kanalıyla Bera b. Azib' in 
-radıyallahu anh- şöyle dediği rivayet edilmiştir: Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesel

lem- şöyle buyurmuştur: '"Onlardan kimi kendine zulmeder, kim i ortadadır, kimi 
de Allah ' ın izn iyle hayırlarda öne geçmek için yarışır. ' Bu ôyette zikredilenlerin 
hepsi kurtulmuştur. Bunların hepsi de bu ümmettendir. "754 

Firyabi, Süfyan - Ebu Leyla - Hakem - meçhul bir adam kanalıyla Bera'nın 
-radıyallahu anh- şöyle dediğini rivayet etmiştir. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve

sellem- "Onlardan kimi kendine zulmeder, kimi ortadadır. kimi de Allôh 'ın izn i
yle hayırlarda öne geçmek için yarışır" hakkında şöyle buyurmuştur: "Bunların 
hepsi kurtulmuştur. "755 

752 Vakıa 56/8- 12 
753 Taberi (XXII/133) Bu, munkatı' bir hadistir. Çünkü Ali b. Ebl Talha, İbn Abbas -radıyallahu 

anh- ile karşılaşmamış ve ondan hadis dinlememiştir. 
754 Bu hadisi Firyabl ve İbn Merduyeh rivayet etmiştir. Bk. Suyutl, ed-Dürrü' l-Mensur (Vll/25) 

Ancak rivayet zincirinde yer alan Muhammed b. Abdurrahman b. Ebl Leyla'nın hafızası iyi 
değildir. 

755 Önceki hadise bk. 



420 ·:· Bedfü'ut-tefslr 

Adem b .  Ebl İyas şöyle demiştir: Ebu Fudale, Ezherl - Abdullah el-Hazzaz 
kanalıyla bir adamın, Hz. Osman' ın -radıyallahu anh- şöyle dediğini rivayet etmiştir: 
Bilesiniz! Bizden öne geçenler, cihad edenlerdir. Orta yol tutanlarımız yerleşik 
olanlarımız, kendilerine zulmedenler ise bedevllerdir. "756 

Hz. Aişe -radıyallahu anh-, Ebü'd-Derda -radıyallahu anh- ve Huzeyfe 'den 
-radıyallahu anh- rivayet edilen hadis daha önce zikredilmişti. 

Bu hadisleri sıralayan birinci görüşün savunucuları netice olarak şunu ileri 
sürmüşlerdir: Bu hadisler birbirini desteklemektedir. Ayrıca rivayet zincirlerinin 
farklılığı sebebiyle birçok kimseden nakledilmiştir. Ayetin bağlamı da bu görüşün 
doğruluğunu göstermektedir. Bu itibarla bu görüşten vaz geçilemez.757 

34. Diyeceklerdir ki: "Bizden üzüntüyü gideren AJ/ah 'a hamd olsun. 
Muhakkak Rabbimiı, mağfiret edicidir, mükôfat vericidir. 

35. "O ki, lütfu ile bizleri ebedi kalıcılık yurduna yerleştirdi. Burada 
bize hiçbir yorgunluk değmeyecek, burada bize hiç bir usanç da dokun
mayacak. " 

756 Bu hadis, müphem olması ve Muhammed b. Abdurrahman b. Ebi Leyla'nın daha önce 
belirttiğimiz kusuru sebebiyle zayıftır. 

757 Tariku'l-hicreteyn ( 1 74-188) 
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36. O inkôr edenlere gelince, onlar için Cehennem ateşi vardır. Onlar 
hakkında hüküm verilmez ki ölsünler; onların üzerinden (Cehennem) 
azabından bir şey de hafifletilmez. İşte Biz, küfürde ısrar eden herkesi 
böyle cezalandırırız. 

37. Ve onlar orada feryat ederler: "Rabbimiz, b izi çıkar ki, önceden 
işlediğim izden başka türlü salih bir amel işleyelim. " "Sizi düşünecek 
kimsenin öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı ve size uyarıcı gelmedi 
mi? O halde şimdi tadın (azabı). Zôlimlerin h içbir yardımcısı yoktur! " 

38. Şüphe yok ki Allah, göklerin de yerin de gaybını bilendir. Çünkü 
O, göğüslerin özünde olanı çok iyi bilendir. 

39. O, sizi yeryüzünde (önceki ümmetlerin yerine) halifeler yapan
dır. Artık kim inkôr ederse, küfrü kendi aleyhinedir. Kôfirlere, küfür
leri Rabblerinin nezdinde aşırı bir buğuzdan başka şeylerini artırmaz. 
Kôfirlere, küfürleri zarardan başka şeylerini artırmaz. 

40 . De ki: ''Allah 'dan gayrı ibadet ettiğiniz ortakların ızı gördünüz 
mü? Yerden ne yarattılar, bana gösterin?  Yoksa onların göklerde bir 
ortaklıkları mı vardır? Yoksa Biz onlara bir kitab verdik de, kendileri 
ondan apaçık bir delil üzerinde midirler? Hôlbuki zôlimler, birib irlerine 
aldatmaktan başka bir vaadde bulunmazlar. " 

41 . Muhakkak ki Allah göklerle yeri zeval bulmasın/ar diye tutar. 
Eğer zeval bulsalar, anda/sun ki O'ndan başka hiçbir kimse onları tuta
maz. Muhakkak O, Halim 'dir, mağfiret edicidir. 

Tefsiri : 

Allah Teala, hilim ve bağışlayıcılığının,  göklerin ve yerin bozulmasını engel
lediğini bildirmektedir. 

Hilim ve bağışlayıcılığının gökleri ve yeri bozulmaktan koruması, sabrın 
neticesidir. Allah Teala, hilmi sebebiyle düşmanlarını hemen ceza!andırma
maktadır. 

Ayet-i kerimede, kulların sergiledikleri davranışların cür'etkarlığından ötürü, 
göklerin ve yerin bozulmak için Allah'tan müsaade istediğine işaret vardır. 

Bununla birlikte Allah Teala, hilim ve bağışlayıcılığı ile onları bozulmaktan 
korumaktadır. Bu ise, kullarının cezasını hemencecik vermediği anlamına gelir. 
Allah' ın sabrının gerçek manası da budur. 

Gökleri ve yeri bozulmaktan koruması hilim sıfatından kaynaklanmaktadır. 

Ayette zikredilen � "tutar" kelimesi , sabır manasına gelir. Sabır ise , kulla
rına cezalarını çarçabuk vermemesi anlamındadır. Cezayı çarçabuk vermemekle 
bunun kaynaklandığı sıfat arasında fark vardır ve bu dikkate şayan bir farktır. 
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Ahmed b. Han bel' in Müsned adındaki eserinde, rivayet zinciri Hz. Peygamber' e 
-sallallahu aleyhi vesellem- kadar ulaşan şöyle bir hadis vardır: "Her gün deniz Adem 
oğullarının yaşadığı yerleri istfla edip onları boğmak için Allah 'tan izin ister"758 

Hadiste bahsi edilen husus, tabiatın gereğidir. Çünkü su, tabu bir saikle kara
ları istlla edebilir. Kudret, hilim ve sabrı ile bunu engelleyen ise Allah Teala'dır.759 
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42. Onlar eğer kendilerine bir korkutucu (peygamber) gelse, mutlaka o üm

metlerin (her) birinden daha çok hidayette olacaklarına yeminlerinin en büyüğü 
ile Allah 'a and içtiler. Fakat onlara bir korkutucu geldiğinde bu, onların uzaklaş
malarından başka bir şey/erini artırmadı. 

43. Yeryüzünde büyüklenerek ve kötü düzenler kurarak. . .  Kötü düzen ise 
ancak sahiplerini kuşatır. Acaba onlar geçmiş olanların sünnetinden (onlara edi
len azaptan) başkasını mı gözlüyorlar? Sen, Allah 'ın sünnetinde asla bir değişik
lik bulamazsın ve sen, Allah 'ın sünnetinde asla bir değiştirme bulamazsın. 

44. Onlar kendilerinden öncekilerin akıbetinin nasıl olduklarını görmeleri 
için yeryüzünde dolaşmadılar mı? Hem onlar bunlardan daha çetin bir güce sa
hip idiler. Göklerde olsun yerde olsun, hiçbir şey, Allah 'ı aciz bırakacak değildir. 
Muhakkak O, en iyi bilendir, her şeye güç yetirendir. 

45. Eğer Allah, kazandıkları sebebi ile insanları sorgulayacak olsaydı, onun 
(yeryüzünün) sırtında dolaşanların h içbirini bırakmazdı. Fakat O, bunları belir
lenmiş bir vakte kadar geri bırakıyor. Belirlenmiş olan o vakitleri gelince, muhak
kak Allah, kullarını en iyi görendir. 

758 Ebu Salih' ten rivayet eden ravl bilinmediği, Ömer b. el-Hattab'ın azatlısı olan Ebu Salih'in 
de meçhul olması sebebiyle bu hadis zayıftır. Hadis için bk. Ahmed b .  Hanbel, Müsned 
( 1!286) 

759 Uddetü's-Sabirin (277-278) 
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[83 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 
1 .  Ya, Sin. 
2. Çok hikmetli Kur'an hakkı için, 
3. Muhakkak sen, gönderilmiş peygamberlerdensin, 
4. Dosdoğru bir yol üzerindesin. 

Tefsiri : 

İsabetli olan görüşe göre �· "Yasin" , � "Ha mim" ve ,.Jİ "Elif, Lam, Mim" 
gibi olup Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- isimlerinden değildir. 

Allah Teala, kitabıyla, peygamberinin dürüstlüğüne ve onun nübüwetinin 
doğruluğuna yemin etmektedir. 

Buradaki muksemun bihin (yemin edilen unsurların)  değeri ile muksemun 
aleyh (yemin edilen konu) son derece dikkate şayandır. 

� y · � ,bl� )., "Doğru yol üzerinesin" ayeti hakkında üç ihtimal760 söz ko
nusudur: 

1 .  İkinci bir haberdir (yüklem) .  Buna göre, Allah teala Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- peygamber olduğunu ve doğru yol üzere bulunduğunu 
bildirmiştir. 

2 .  Bir önceki ayette geçen ��ı "peygamberlerdensin" kelimesinin 
mef'Cılün bih gayr-ı sarihidir (belirtisiz nesne) .  Buna göre anlam şöyle olur: Sen, 
doğru yol üzere gönderilenlerdensin .  

760 Müellif, zaman zaman yaptığı gibi, burada da -üç ihtimal olduğunu söylemekle birlikte
üçüncüsünü zikretmemiştir. (Mütercimin notu) 
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Ancak bu görüş, doğru yolu takip edenlerin açıklanmasını gerektirir. Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- peygamberlerden oluşu, zaten doğru yolda 
olmasını gerekli kılmaktadır. Bu sebeple bu açıklamaya ihtiyaç hissedilmemiştir. 761 

5. Güçlü ve intikam alıcı, çok rahmet edici tarafından indirilmedir; 
6. Ataları azab ile korkutulmadığı için kendileri gôfiller olan bir kavmi 

korkutasın diye. 
7. Anda/sun ki, onların çoğunun üzerine o söz (azab) hak olmuştur. 

Artık onlar imana gelmezler. 
8. Şüphe yok ki Biz, onların boyunlarına, çenelerine varan demir 

halkalar koyduk. O bakımdan başlarını  kaldırmış haldedirler. 
9. Hem Biz onların önlerinden bir set ve ardlarından da bir set çektik. 

Gözlerini de perde/edik. Artık onlar görmezler. 

Tefsiri : 

Ferra, ayete şöyle mana vermiştir: Onları Allah yolunda harcama yapmak
tan alıkoyduk. 

Ebu Ubeyde'nin verdiği anlam ise şöyledir: Bazı engeller ortaya çıkarmak 
sCıretiyle onları inanmaktan alıkoyduk. 

Boyna geçirilen halka, kişiyi her hangi bir iş yapmaktan alıkoymaktadır. Bu 
münasebetle , imanı engelleyenin de kalpteki halkalar olduğu belirtilmiştir. 

Burada şöyle bir soru akla gelebilir: imanı engelleyen şey kalpte olur. Hal 
böyleyken boyna takılan halkanın zikrediliş sebebi nedir? 

Bu soruya şöyle cevap verilir: Halka genellikle boyna konulduğu için burada 
da onun konulduğu yerin, yani boynun zikredilmesi uygun düşmüştür. Ancak 
kastedilen kalptir. Nitekim Allah Teala şöyle buyuruyor: "Her insanın amelini 
(veyô kaderini) boynuna bağladık"762 "Günahım senin boynunadır" "Bu iş senin 
omuzların üzerindedir" gibi sözler de buradan gelmektedir. 

761 et-Tibyan fi aksami' l-Kur'an (426) 
762 İsra 1 7113 
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Şu ayet-i kerime de bu kabildendir: "Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da 
olma"763 Harcama yapmama hali, boyna bağlı bir ele benzetilmiştir. 

Bu sebeple Ferra, "Biz onların boynuna halkalar geçirdik" ayetini, "Harca
ma yapmaktan alıkoyduk" şeklinde yorumlamaktadır. 

Ebu İshak ez-Zeccac şöyle demiştir: Kişiden ayrılmayan şeyler hakkında 
"Bu,  falancanın boynundadır" ifadesi kullanılır. Çünkü o şey, o kişinin boynuna 
taktığı bir gerdanlık gibidir. 

Ebu Ali el-Farisi şöyle demiştir: Bu, Arapların Us ..:ı;..ıı; . US ..!.\;:;)o "Bunu 
senin boynuna geçirdim, sana gerdanlık ettim" demeleri gibidir. 1.l5 ı:.ıu�.uı oJ.H 
"Sultan, falanca işi falanca kimsenin omuzlarına yükledi, onun sorumluluğuna 
verdi" sözü de buradan gelmektedir. Böylece, verilen sorumluluk, o kişinin boy
nundaki bir halka veya kolye gibi ondan ayrılmaz bir şey haline gelmektedir. 

Biz de şunu ilave edelim: Arapların, l.l5 3 \i5 � (;')U ..:;..ı..ıı; "Şu şu işi falan
canın omuzlarına yıktım" sözü de buradan gelmektedir. Böylelikle , sanki o iş, o 
kişinin boynunda bir halka haline getirilmiş olmaktadır. 

Allah Teala, ağır sorumlulukları halka olarak isimlendirmektedir: ''Ağırlıklarını  
ve üzer/erindeki zincirleri indirir"764 Böylelikle ağırlık ve zorluğundan dolayı on
ları halkaya benzetmektedir. 

Hasan el-Basri şöyle demiştir: Bunlar, idrar kalıntılarını gidermek, tevbe eder
ken ölümü bir yol olarak kullanmak765, günah işlenilen organlan kesmek, besin 
olarak yenilecek etin damarlarında kalan kanı temizlemek gibi zorluklardır. 

İbn Kuteybe de şöyle demiştir: Bunlar, Allah'ın, Muhammed -sallallahu aleyhi 
vesellem- ümmetine serbest bıraktığı bir çok hususu onlara haram kılmasıdır. Bun
ların boyunda bir halka olduğu ifade edilmiştir. Çünkü bir şeyi haram kılmak, 
kelepçenin eli engellediği gibi kişiyi engeller. 

"O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır" ayeti hakkında bir grup şöyle 
demiştir: Buradaki � "onlar" zamiri, daha önce zikredilmemiş olsa da elleri 
göstermektedir. Bağlamdan anlaşıldığı için "eller" kelimesi zikredilmemiştir. Çün
kü halka boyna takılır ve eller de ona bağlanır. Buna göre mana şöyledir: "Eller 
de çenelerine bağlanmıştır." Ferra ve Zeccac'ın görüşü böyledir. 

Bazı alimler ise şöyle demişlerdir: .y: "Onlar" zamiri , )IJ.i "halkalar" kelime
sini göstermektedir. Bu açık bir husustÜr. 

763 İsra 1 7/29 
764 A'raf 7/157 
765 Bunun için bk. Bakara 2/54 
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"Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır. " Yani ,  o halkalar boyna kadar ulaş
makta ve onları, boyunlarını havaya kaldırmak mecburiyetinde bırakmaktadır. 
Çünkü bu halkalar geniş olup çeneye kadar tüm boynu kuşatmaktadır. 

Ferra ve Zeccac şöyle demiştir: e-Lll kelimesi, "başını kıldırıp aşağı bakan" 
manasındadır. 

Kelimenin masdarı olan C�.i!JI ' ın lügatteki manası, "başı kaldırıp aşağı doğ
ru bakmak"tır . .......,iJ __ �ı �i "Deve, başını kaldırdı ve bakışlarını yere indirdi" 
şeklinde kullanılır. Uç harfli fiillerden � şeklinde de kullanıldığı olur. 

Asma! şöyle demiştir: Deve havuzdan su içmeyip başını diktiğinde r:-'ı.; � 

"başını diken deve" ifa.desi kullanılır. 
Ezherl de şöyle demiştir: Elleri boyunlarına bağlanınca, boyunlarındaki hal

kalar çene ve başlarına kadar ulaşmıştır. Dolayısıyla başlarını diken develer gibi 
onlar da başlarını kaldırmışlardır. 

Burada şöyle bir soru akla gelebilir: Bu benzetme ile kalbin hidayet ve 
imandan alıkonulması arasında ne ilgi vardır? 

Bu soruya şöyle cevap verilebilir: En güzel ve en açık ilgi şudur: boyunda 
halka olup ellerde ona bağlanınca, eller hiçbir iş yapamaz hale gelir. Bir de halka 
geniş olduğu ve çeneye kadar tüm boynu kapladığı için başın düzgün tutulma
sına imkan vermez, sahibini başını havaya dikmek durumunda bırakır ve onu 
hareket ettirmeye müsaade etmez. 

Allah Teala, bu hareket engelini şu ayetle iyice pekiştirmektedir "Önlerinden 
bir set ve arkalarından bir set çektik" 

İbn Abbas şöyle demiştir: Ezell bilgisinden dolayı onların hidayetini engelle
miştir. Önlerine ve arkalarına çekilen set, h idayetlerine konulan engeldir. 

Allah Teala, onlara bir ceza olmak üzere inanmalarına mani olan engelleri 
bildirmiş ve onların bu durumuna, çok güzel ve çok etkilileyici bir örnek ver
miştir. Buna göre onların hali şu kimselerin haline benzemektedir: Boyunlarına 
konulan geniş halkalar çenelerine kadar ulaşmakta ve ellerini de bağlamaktadır. 
Ayrıca geçemeyecekleri iki set arasında bulunmakta, gözleri de örtülerle kapatı
larak görmeleri engellenmektedir. . .  

Gerçeği bilip anladıktan sonra inkarcılıkta ısrar ederek ona düşmanlık eden 
kafirin durumu düşünüldüğünde bu örnekle tıpatıp örtüştüğü anlaşılır. Bu ör
nekteki kimsenin her hangi bir iş yapması engellendiği gibi onun da inanması 
engellenmiştir. Sadece Allah'tan yardım istenir. 766 

766 Şifaü' l -alll (94-95) 
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1 0. Onları, uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir; artık onlar 

inanmazlar. 
1 1 .  Sen ancak Zikre (öğüt dolu Kur'an'a) uyan ve gayb ile Rahmandan 

kalbinden saygı duyarak korkan kimseleri uyarırsın. İşte böylesini bir 
mağfiret ve kerim (cömert ve şerefli) bir ecirle müjdele. 

12. Muhakkak Biz, ölüleri diriltiriz. Onların ileri gönderdiklerini de 
geride bıraktıkları (izleri) n ı  da yazarız. Biz herşeyi önder kitapta tesbit 
etmişizdir. 

Tefsiri: 

Burada iki kitap bir arada zikredilmiştir. Biri, daha yaratmadan önce yapı
lacak davranışların yazıldığı ezel kitabı .  Diğeri ise , davranışların yapılışı anında 
yazılan kitaptır. 

Allah Teala, ölümden sonra onları dirilteceğini ve davranışlarının karşılığını 
kaydedilmiş olan amel defterine göre vereceğini bildirmiştir. 

Bu ayetin manası şudur: İnsanların hayatları boyunca yaptıkları iyilik ve kö
tülükleri , ölümden sonra başka insanlara örnek olacak nitelikte bırakmış olduk
ları iyi ve kötü davranışları yazarız. 

Ata'nın rivayetine göre İbn Abbas -radıyallahu anh- şöyle demiştir: "İz" ile kas
tedilen , geride başkalarına örnek olacak iyilik ve kötülüklerdir. Bu ayet, bu yö
nüyle şu ayete benzemektedir: "O gün insana, ileri götürdüğü ve geri bıraktığı 
ne varsa bildirilir"767 

Burada şöyle bir soru akla gelebilir: ı_r.lı kelimesi, zaten "iz bırakmak" anla
mını içermektedir. O halde Jliı " iz" kelimesinin zikredilmesinin sebebi nedir? 

Bu soruya şöyle cevap verilir: Allah Teala, hem yaptıkları işleri hem de o 
işlerin geride bıraktığı etkileri yazar. Çünkü geride bıraktıkları etkiler de , onların 
yaptığı iyi ve kötü işler gibidir. Zira kendi yaptıkları işlerin doğurduğu neticelerdir. 
o halde ayette geçen "iz" kelimesi, onların yaptığı davranışların geride bıraktığı 
etkilerdir. 

Bu görüş, Mukatil' in görüşünden daha kapsamlıdır. Mukatil, selefin adeti 
üzere , örnekleme ve açıklama yoluyla, genel bir lafzı, tüm kapsamıyla değil de, 
bir cüz'ü ve nev' i ile tefsir etmiş görünüyor. 

767 Kıyame 75/13 



İkrime' nin rivayetine göre Enes -radıyallahu anh- ve İbn Abbas -radıyallahu 
anh- şöyle demiştir: Bu ayet-i kerime Beni seleme hakkında nazil olmuştur. Ev
leri mescide uzak olan Beni Seleme mescidin yanına taşınmak istediler. Ayet-i 
kerime nazil olunca vaz geçerek "Yerimizde kalıyoruz" dediler. 

Bu görüşü savunanlar, Buharl'nin es-Sahih adındaki eserinde Ebu Said 
el-Hudrl'den -radıyallahu anh- rivayet edilen hadisi delil olarak ileri sürmüşler
dir. Buna göre Ebu Said el-Hudrl -radıyallahu anh- şöyle demiştir: Beni Seleme, 
Medlne'nin varoşlarında ikamet ediyorlardı .  Bu sebeple mescide yakın bir yere 
taşınmak istediler. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu: "Şüphesiz ölüleri ancak biz 
diriltiriz. Onların yaptıkları her işi, bıraktıkları her izi yazarız. " Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- onlara şöyle buyurdular: "Ey Beni Seleme! Evierin izden 
ayrılmayın! Çünkü izleriniz yazılıyor"768 

Müslim de es-Sahih adındaki eserinde Cabir -radıyallahu anh- ve Enes'ten 
-radıyallahu anh- buna benzer bir hadis rivayet etmiştir. 769 

Ancak bize göre bu görüş üzerinde tekrar düşünmek gerekir. Çünkü Yasin 
SG.resi Mekke'de nazil olmuştur. Beni Seleme ile ilgili hadise ise Medlne'de vuku 
bulmuştur. Ancak sadece bu ayetin Medlne'de nazil olduğu söylenirse diyecek 
bir şeyimiz yoktur. 

Bununla birlikte bizce daha akla yakını şudur: Beni Seleme mescidin yakı
nına taşınmak istediğinde bu ayet okunmuş ve ayetteki hükmün oların durumu
nu da kapsadığı ortaya çıkmış, bunun üzerine onlar, -yukarıdaki hadiste geçtiği 
gibi- Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- veya Cebrfül (a.s) tarafından ikaz 
edilmişler, ancak bu ikaz, ayetin nüzulü gibi algılanmıştır. Zannediyorum bu gibi 
durumlarda tekerrür-i nüzulden (ayetlerin bir daha indiğinden) bahsedenlerin 
kastettiği de budur. 

Beni Seleme ile ilgili hadisede kastedilen,  mescide giderken attıkları adımla
rın, Allah tarafından mükafatlandırılmasıdır. 

Hz. Omer -radıyallahu anh- şöyle demiştir: Eğer Allah, Adem oğlunun yaptığı 
bir davranışı değerlendirme dışı bıraksaydı ,  rüzgarın eserek sildiği izlerini değer
lendirme dışı bırakırdı .  

Mesruk da şöyle demiştir: İyi olsun kötü olsun insanın attığı her adım kay
dedilir. 

768 Buharı (11/163-164), Ezan, Babu ihtisabi'l-asar; {IV/118)  Fedailü'l-Medine, Babu 
kerahiyyeti'n-nebiyy en ta'ra' l-Medine 

769 Müslim (11/312)  Mesacid, Babu fazli 's-salati'l-mektube fi cemaa; ayrıca bk. Tirmiz! (V/339) 
Tefsir, Bab: min sureti Yasin. 
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"Biz, her şeyi apaçık bir kitapta sayıp yazmışızdır" ayetinde kastedilen kitap, 
levh-i mahfuzdur. 770 O ise, kulların ileride yapacakları davranışların sicilini de 
içeren her şeyin yazılı olduğu ana kitaptır. 

Ayet-i kerimede geçen "Her şeyi bir kitapta saydık" ifadesi, herşeyin bilin
mesi, korunması, sayılarının belirlenip tespit edilmesi anlamındadır. 771 

13. Onlara şu kasaba halkını örnek göster. Hani oraya elçiler gelmişti. 
14. O zaman Biz onlara iki elçi göndermiştik de onlar bu ikisini de 

yalanlamıştı. Biz de üçüncü bir kişi ile (onları) desteklemiştik. Hep bir
likte: "Elbette biz, size gönderi/mişizdir" dediler. 

15 .  Dediler ki: "Siz ancak bizim gibi birer insansınız. Rahmô.n da 
h içbir şey indirmemiştir. Siz ancak yalan söylersiniz. " 

1 6. Dediler ki: "Rabbimiz bizim gerçekten size gönderilmiş (peygam
ber) kimseler olduğumuzu biliyor. 

1 7. "Bize düşen apaçık tebliğden başkası değildir. " 
18. Dediler ki: "Gerçekten biz sizi uğursuz belledik. Şayet vazgeç

mezseniz sizi elbette taşlarız ve hiç şüphesiz size bizden çok acıklı bir 
azab dokunur. " 

770 Levh-i mahflız için bk. Büruc 85/22 (Mütercimin notu) 
771 Şifüü'l-Alll (39-40) 
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1 9. Dediler ki: "Sizin uğursuzluğunuz sizinle birliktedir. Size öğüt 
verilirse de mi? Hayır siz, haddi aşan bir topluluksunuz. " 

20. Derken şehrin uzak bir yerinden bir adam koşarak gelip: "Ey 
kavmim, elçilere tabi olun" dedi. 

21 . "Sizden hiçbir ücret istemeyen/ere uyun. Hem onlar h idôyet bul
muş kimselerdir. 

22. "Ben, beni yaratana ne diye ibadet etmeyecekmişim ? Üstelik siz, 
yalnız O'na döndürüleceksiniz. 

23. "Ben O'ndan başka bir takım ilôhlar edinir miyim ? Eğer Rahmôn 
bana bir zarar vermek dilerse, onların şefôatinin bana hiçbir faydası ol
maz ve onlar beni kurtaramazlar. 

24. "Bu takdirde ben, muhakkak apaçık bir sapıklık içinde olurum. 

Tefsiri : 

Yasin Suresi'nde zikredilen mümin kişinin tartışmasının aktarılması da bu 
kabildendir.772 O, kavmine şöyle demiştir: "Ey kavmim! dedi, bu elçilere uyunuz! 
Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tôbi olun! Çünkü onlar hidôy
ete ermiş kimselerdir. "  

Böylece bu kişi, tabi oluş sebebini belirtmektedir. Bu da, tabi olunan kimse
lerin peygamber olmasıdır. 

Keza, onlara tabi olmayı engelleyici bir sebebin bulunmamasını da vurgula
mıştır. Bu da, hiçbir ücret istememeleri, herhangi bir dünyalık ve liderlik beklen
tisi içinde olmamalarıdır. 

Kısacası tabi olmanın gereği, doğru yolda olmaları ve makam, iktidar ve üc
ret beklentisi gibi tabi olmayı engelleyici herhangi bir sebebin bulunmamasıdır. 

Daha sonra mümin kişi, sözlerini şöyle sürdürmüştür: "Bana ne olmuş ki, 
beni yaratana kulluk etmeyecekmişim? "  

Kulluk etmekle ilgili delili, onların gönüllerini ısındırmak için "Bana ne 
oluyormuş ki" şeklinde kendisine hitap ediyormuş gibi zikretti . Böylece, kulun, 
kendisini yaratana kulluk etmesinin aklen gerekli olduğuna, bunu terk ve ihlal 
etmenin çirkin olduğuna dikkat çekti. Çünkü onu yaratması, verdiği nimetlerin 
temelini oluşturmaktadır. Diğer nimetlerin hepsi , yaratma nimetine tabidir. Allah 
Teala, akıl ve fıtratı, nimeti veren ve ihsanda bulunana şükredilmesi ve muhab
bet gösterilmesi için yaratmıştır. Dolayısıyla aklın iyi ve kötü olanı belirlemeye
ceğini söyleyenlerin görüşüne iltifat edilemez. Çünkü o, en bozuk ve en çürük 
görüşlerden biridir. 

772 Öncesinde Allah Teala' nın varlığı ispatlanmaktadır. (Mütercimin notu) 
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Daha sonra o mümin kişi, öğüt veren biri olarak onları şöyle ikaz etti: "O'na 
döndürüleceksiniz" 

Akabinden Allah' ın dışında kulluk edilen varlıkların hiçbir yetkilerinin ol
madığını, dolayısıyla onlara kulluk etmenin hiçbir faydası olmadığını belirtti: 
"O'ndan başka ilahlar mı edineyim ? O çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar 
dilerse onların (putların) şefaati bana hiçbir fayda vermez, beni kurtaramazlar. " 

Yani, bir varlığa kulluk eden kimse, kulluk ettiği varlığın ihtiyaç anında ken
disine yardım etmesini bekler. Halbuki, beni yaratan Rahman, benim hakkımda 
bir zarar dilediğinde bu varlıkların beni bu zarardan kurtaracak güçleri veya Al
lah katında bana aracılık edecek bir itibar ve değerleri mevcut değildir. O halde 
bunlar hangi sebeple tapılmayı hak etmektedirler? 

"Işte o zaman ben apaçık bir sapıklığın içine gömülmüş olurum" Yani, 
Allah'ın dışında böyle aciz olan varlıklara tapınırsam apaçık bir sapıklık içine 
düşmüş olurum. 773 

Allah Teala, Yasin suresinde zikredilen müminin, akıl ve fıtratın kabul ede
ceği delillerle kavmine şöyle hitap ettiğini naklediyor: "Bana ne olmuş ki, beni 
yaratana kulluk etmeyecekmişim ?" 

Bu hitap, içerdiği çok yüce ve muazzam bir anlam sebebiyle son derece 
dikkat çekicidir. Bu anlam şudur: Allah Teala'nın kullarını yaratmış olması, on
ların O'na kulluk etmesini gerektirir. Yaratılmış olan bir varlığın , - özellikle de 
huzuruna varacaksa - yaratıcısına kulluk etmesi gerekir. Hele , akıbette O'nun 
huzuruna varacaksa, başlangıç ve sonu O'na aitse, O'na kulluk etmesi ve bunun 
için vakit ayırması son derece elzemdir. 

Daha sonra mümin kul, akıl ve yaratılışın kabul edeceği delillerle onlara 
hitap etmeyi sürdürdü. Bu deliller, yaratandan başka ilahlara tapınmanın aklen 
son derece çirkin ve yadırganan bir durum olmasıdır: "O'ndan başka ilahlar mı 
edineyim ? O çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse onların (putların) 
şefaati bana hiçbir fayda vermez, ben i kurtaramazlar. " 

Görüldüğü üzere bu ayet-i kerimede muhataplara sadece buyruklar
la delil getirilmemiş, aynı zamanda akıl ve yaratılışın gereği olan hususlara da 
başvurulmuştur. 774 

773 es-Savaiku'l-Mürsele (Il/494-497) 
774 Miftahu dari's-seade (335) 
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25. "Şüphesiz ben, Rabbinize iman ettim .  Artık bana kulak verin! "  
26. (Ona) : "Cennet'e gir" denildi. Dedi ki: "Keşke kavmim bilse idi; 
27. "Rabbimin bana mağfiret ettiğin i  ve beni ikram olunanlardan kıl

dığını!" 
28. Ondan sonra Biz, kavminin üzerine gökten h içbir ordu indirme

dik. İndirecek/er de değildik. 
29. O, ancak tek bir çığlıktan ibaretti. Hemen sönmüş (kor gibi) ol

dular. 
30. Ey, şu kullara hasret! (Çünkü) kendilerine ne kadar peygamber 

geldi ise, m uhakkak onu alaya alırlardı. 
31 . Kendilerinden önce nice nesiller helak ettiğimizi ve onların ken

dilerine geri dönmediklerini görmezler mi? 
32. Hepsi de mutlaka huzurumuza getirilecek/erdir. 
33. Onlar için delillerden birisi de -kendisini canlandırdığımız ve on

dan tane çıkardığımız- ölü topraktır. İşte ondan yemektedirler; 
34. Biz orada h urma ağaçlarından ve üzüm bağlarından bahçeler var 

ettik. Orada pınarlar fışkırttık. 
35. Meyvesinden yesinler diye. Halbuki onu elleri yapmamıştır. Hala 

şükretmez/er mi? 
36. Yerin bitirdiklerinden, nefislerinden ve bilmedik/eri nice şeyler

den bütün çiftleri yaratan (Allah) münezzehtir. 
37. Onlar için bir diğer delil de gecedir. Ondan gündüzü soyup çıka

rırız da onlar, hemen karanlığa giriverirler. 
38. Güneş, kendisi için belirlenmiş bir karar yerine kadar akıp gider. 

İşte bu, Aziz (kudreti ile herşeye galip ve) Alfm (herşeyi çok iyi b ilen 
Allah) ' ın takdiridir. 

39. Ay'a gelince, Biz onun için de konaklar takdir ve tayin ettik. So
nunda o kuruyup incelen eski hurma dalı gibi yay şekline döner. 

40. Güneşin ay'a erişip yetişmesi gerekmediği gibi, gece de gündüzü 
geride bırakıcı değildir. Hepsi de birer yörüngede yüzerler. 

41 . Onlar için bir diğer delil de, Bizim zürriyetlerini  dopdolu gemide 
taşımış olmamız; 

42. Ve kendileri için bunun gibi binecekleri şeyleri de yaratmış bu
lunmamızdır. 

43. Eğer dilersek onları suda boğarız ve ne kimse onların imdadına 
yetişir ne de kurtarılır/ar. 

44. Ancak tarafımızdan bir rahmet olarak ve bir vakte kadar geçin
me/eri için (boğmayız) .  
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45. Onlara: "Önünüzdekinden ve arkanızdakinden kor":un; olur ki 
rahmet olunursunuz" denildiğinde (yüzçevirirler), 

46. (Çünkü) Rabblerinin ayetlerinden onlara bir ayet her geldiğinde, 
m utlaka ondan yüz çevirenler oldular. 

47. Onlara: ''A/lah 'ın size verdiği rızıktan infak edin" denilse, kafirler, 
iman edenlere derler ki: ''Allah dilese idi kendilerini yedirebileceği kim
seleri mi yedirelim? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz. " 

48. Ve derler ki: "Eğer doğru söyleyenler iseniz (söyleyin); bu va'd 
ettiğiniz (diriliş) ne zaman olacaktır?" 

49. Onlar birbirleri ile çekişirlerken kendilerini alacak bir tek çığlık
tan başkasını gözlemiyor/ar. 

50. (0 zaman) onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler, ne de ailelerine 
geri dönebilirler. 

51 . Sur'a da üfürüldüğünde hemen kabirlerinden Rabblerine doğru 
süratle gidecekler. 

52. "Vay bize! Yattığımız yerden kim kaldırdı b izi?" diyecekler. "Bu, 
Rahmanın vadettiğidir; peygamberleri de doğru söylemişlerdir. " 

53. O, ancak tek bir çığlıktan ibarettir. Hepsi artık huzurumuza geti
riliverirler. 

54. O günde, h iç bir kimseye en ufak bir zulüm yapılmaz. Siz işledi
ğinizin ancak karşılığını görürsünüz. 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerimede, kişinin yaptığı kötülüklerin artırılması veya iyiliklerini 
azaltılması veyahut da başkalarının yaptığı kötülükle cezalandırılması gibi tüm 
haksızlık çeşitleri reddedilmiştir. Ancak kendisinin yapmadığı, bir başkası tarafın
dan yapılan iyilikten fayda görmesi reddedilmemiştir. 

Kişinin, başkasının yaptığı davranıştan fayda görmesi, bu davranışın 
mükafatının hediye edilmesi yoluyla olur. 

Bu, kişinin yaptığı bir amelin karşılığı değildir, ancak Allah' ın ona vermiş 
olduğu bir sadaka ve hiçbir çaba sarfetmediği halde bahşedilmiş İlahi bir ihsan 
ve bazı kulları vasıtasıyla yapılmış bir hibedir. 775 

775 er-Ruh ( 129) 



-

SCıre :  36  • Yılsin Su resi •!• 435 

\ ;.._ J� ' • " 1 - �1 - • ' A o o}._c0 - � <\j I� � . - - - İ t  �1 u�1 0ı ı..s-- • _ ı.J � J J J r' "" r ft": ı.r- ı.I i r-- - · . • 
,, c. - _, .  

: � • :  '-j._;. ,J O V}._ 0 ' lJ  � � �\ - ; � qj I '.: � ! � l ,J O '\}._ 0 k: � �\ -\ 1\  ıY- Y "Z r r - r-J ""e'"!' � r- "Z r � - . J 
-:-, � �· : ı  İ•�t f-1.l " o c.}._ 0 ' .:_  • İ \ t '.: '-i - · -İ t  1 �8\ ' A o A}._ - ,.:_, · � - - • "'""r" "Z r .Y' f.":4"' � r-- J J J "Z r � J . J .. ,... ,... \; .. .. tJ .ı. ,.. 'I (. ,,. 

1ı� ıl;, _;_,41 ı;ıij � "\ . ' :r-: jj;; rSJ �l 00?:; ı ı  lj 'ı�!:; '] 01 f)l 
, j, "' ,... , o.Ü ' · n ' �)� 1 ! <� �-�İ 1 • ·<- � �' : 1 ::.\ .il] · A ı \ �  • -= · '  - - . y .Y" .r-:-' • . - u- J � 7 � 

. - \" -

r�ı �"\ f 0_,)5:; r-s � r�ı Ül)..;,ı � "·' 0_,�_;, P Jı r-4>
" ı o }._ 0 ' <� 1 !l5 � ! �Lvt l· � - · .. d f � - · ı - �1 L. , _ :  · "Z r J-;--":. y ; �- J � J r-f- .. . J w � � r 
�e:.., · ı · ..! ı ı).. ı:.ı • .. :U l.ı - ·-1 \ ı_,�-: ·.t,; �i \;.._ L:.JJ a.::..; · 1 -yJ "{ y J� u' .r':'"' . 1 � -- ı..s-- .)-') 

l 
-

� · ·  . !  ! - - L ıy}._ 0 ' • ' '] · � 1 & Ü:i..;. I W • _:G:4 \ ;._ ,;J,� _r:.JU ıf' J " r � .r. J . - ..r � ı..s-- ı-

� ı · .:ı ı �J - .:- � - -;..-�J ı � ı-- �1c. � - A". 1 1ı.lı. 0 _ı � ! � �T J
.
-u 1 1  · L:.58  . �  • � J _;  - J "{  }' � � ...,,: 

�y . ':ı.. � -�ı \;._ j · �i ı : - - t.:;.. 0l5 ! 4 · .2.J A". 1 c, k
, ·

� J ::,i . ! -<� "{ r J-./, ı..s-- .r �J • ı.r J - ., "Z r -:r-;' r J .r- • 

55. Muhakkak o günde Cennetlikler sevinç içinde (nimetlerle) meş-
gul olacaklar. 

56. Onlar ve eşleri gölgelerde tahtlar üstünde yaslanacaklar. 
57. Onlar için orada meyveler ve istedikleri her şey vardır. 
58. Çok merhametli Rabb(lerin)den "selam " denir, (onlara}. 
59. "Ey günahkarlar! Sizse bugün ayrılın ! "  
60. "Ey Ademoğulları, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin için apaçık 

bir düşmandır" diye size emrimi açıklamadım mı; 
61 . Ve: "Bana ibadet edin" diye? Işte dosdoğru yol budur. 
62. Anda/sun ki o, sizden pek çok kimseyi saptırdı. Niçin akıl etmi-

yorsunuz? 
63. "İşte va 'dolunduğunuz Cehennem budur. 
64. "Küfre sapmanızdan ötürü bugün oraya girin . "  
65. Bugün Biz ağızlarına mühür vururuz ve neler kazandıkların ı  elle

ri Bize söyler ve ayakları (bunlara) şahidlik eder. 
66. Eğer dileseydik gözlerini silme kör ederdik de yolda didişip du

rurlardı. Artık (yolu) nasıl görebileceklerdi? 
67. Ve eğer dileseydik oldukları yerde suratlarını değiştirirdik, devam 

etmeye de geri gelmeye de güçleri yetmezdi. 
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68. Kime uzun ömür verirsek, yaratılışta onu başaşağı çeviririz. Akıl 
erdirmiyor/ar mı? 

69. Biz ona şiiri öğretmedik. Ona yakışmaz da. O ancak b ir  zikir 
(öğüt) ve apaçık bir Kur'an'dır. 

70. Ta ki o, diri olan kimseleri korkutup uyarsın ve kafirler aleyhine 
söz (azab) hak olsun. 

Tefsiri : 

Allah Teala, insanların iki kısım olduğunu bildirmiştir: Uyarıyı kabul edip 
ondan faydalananlar ve uyarıyı kabul etmeyip ondan faydalanmayanlar. 

İkinci kısım insanlar hayrı asla kabul etmezler ve buna elverişli değildirler. Bu 
sebeple onlar hakkında azap sözü geçerli olur. Cezaları, sadece hidayet ve iman 
hususunda elverişli olmayışları sebebiyle değil, bunun yanı sıra hiçbir çabada 
bulunmamaları sebebiyle ve kendilerine sorumluluk bildirildikten sonra gerçek
leşir. Elverişsiz oluşları, peygamber gönderilip sorumlulukları bildirildikten son
ra orta çıkar. Çünkü sadece elverişsiz oluşları sebebiyle cezalandırılsalar Allah'a 
"Eğer bana bir elçi göndersen senin emrine uyardım" diyerek mazeret ileri süre
bilirlerdi .  Bu sebeple , Allah, onlara peygamber göndererek emir ve yasaklarını 
bildirdi. Onlar da, hidayete elverişli olmadıkları için peygambere başkaldırdılar 
ve böylece elverişsizlikleri bir ceza sebebi oldu, neticede peygamber gelse bile 
inanmayacakları hakkında söz gerçekleşti. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmak
tadır: "İşte böylece Rabbin in yoldan çıkanlar hakkındaki 'onlar inanmazlar' sözü 
gerçekleşmiş oldu "776 "İnkar edenlerin Cehennem ehli olduklarına dair Rabbinin 
sözü böylece gerçekleşti "777 

Gerçekleşen söz ikiye ayrılır: Biri sapıklıkla ilgilidir, diğeri de ceza ile . Ni
tekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır: ''A.ma azap sözü kafirlerin üzerine hak 
olmuştur. "778 

Allah Teala'nın azabı,  inkarcılıkları sebebiyle gerçekleşmiştir. Önce sorum
lulukları bildirilerek ileri sürebilecekleri bir mazeretleri kalmamış, daha sonra da 
cezaları verilerek adalet yerini bulmuştur. 

Tüm bunların neticesi şudur: Allah Teala, kullarına, başlarına buyruk değil 
de, buyruğuna göre yaşamalarını emretmiştir. Allah'a itaat edenler, kendi istek
lerine göre hareket etmeyi değil de Allah'ı  ve O'nun buyruklarını tutmayı tercih 
etmişler, böylece şerefe nail olmuşlardır. Allah' a  isyan edenler ise , kendi istek
lerini Allah'ın buyruklarına tercih etmişlerdir. Allah Teala, onların , böyle davra-

776 Yünus 1 0/33 
777 Gafa 40/6 
778 Zümer 39171 
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nacaklarını, isteklerini, arzu ve heveslerini ön planda tutacaklarını biliyordu. Bu
nunla birlikte emir ve yasaklarını onlara bildirdi. Böylece, kendi isteklerini, arzu 
ve heveslerini Allah ' ın buyruklarına ve rızasına tercih edecekleri hakkında takdir 
edilenler ortaya çıktı. Neticede Allah ' ın emirlerine isyan etmeleri ve zulmetmeleri 
sebebiyle ada.Jetin gereği olarak cezalandırıldılar. 779 

71 . Görmezler mi ki, Biz onların faydasına kendi ellerimizle var etti
ğimiz davarlar yarattık? İşte kendileri bunlara sahiptirler. 

72. Onları kendilerine boyun eğdirdik. Hem binekleri bunlardandır, 
hem onlardan yerler. 

73. Ve onlarda kendileri için faydalar ve içecekler vardır. Hala şük
retmez/er mi? 

74. Kendilerine yardım olunur ümidi ile O'ndan başka ilahlar edin
diler. 

75. Onlar kendilerine yardım edemezler. Halbuki kendileri ilahlar 
için hazırlanmış askerlerdir. 

76. O halde onların söyledikleri sen i  üzmesin. Muhakkak Biz onların 
gizledik/erini de açıkladıklarını da biliyoruz. 

779 Medaricü's-Siılikin (1/218-219) 
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77. İnsan h iç Bizim kendisini bir nutfeden yarattığımıza bakmaz mı? 
Böyle iken o, apaçık bir  hasım olup çıkıyor. 

78. Kendi yaratılışını unutarak Bize bir misal getirip dedi ki: "Çürü
müş haldeki kemikleri kim diriltecek?" 

79. De ki: "Onları ilk defa yaratan kim ise onları diriltecektir. O her 
türlü yaratmayı en iyi bilendir. " 

80. O, sizin için yeşil ağaçtan ateş çıkarandır. Hemen ondan ateş 
yakıyorsunuz. 

81 . Göklerle yeri yaratan, onlar gibisini yaratmaya kôdir değil midir? 
Evet (kôdirdir) . Ve O, biricik yaratandır, herşeyi en iyi bilendir. 

82. O, bir şeyi diledi mi ona emri sadece ''ol" demesidir. O da olu
verir. 

83. Her şeyin egemenlik ve tasarrufu elinde bulunanın şanı  ne yüce
dir! O münezzehtir. Yalnız O'na döndürüleceksiniz. 

Tefsiri: 

Bu ayetler on delil ihtiva etmektedir: 

"İnsan görmez mi ki, biz onu meniden yarattık" cümlesiyle yeniden dirilişe 
delil olmak üzere ilk yaratılış hatırlatıldı .  

Eğer inkarcı kimse yaratılışını hatırlasa Allah Teala ayrıca örnek vermezdi . 
Ancak o, yaratılışını unuttuğu için ayrıca bir de örnek verdi .  

"Kendi yaratılışın ı  unutarak" ifadesi, çok hoş ve çok açık bir delil içermekte
dir. Bu, inkar edilmesi mümkün olmayacak kadar açık şekilde bir şey verilip de 
yine de bunu inkar eden kimse hakkında kullanılan şu söz gibidir: Falanca kimse, 
kendisine yapılan iyiliği inkar etti, kendisinde bulunan elbiseyi, beraberindeki 
malı ve içinde oturduğu evi unuttu . 

Daha sonra, inkarcı kişinin sorusuna, inkar ettiği şeyin sabit olduğunu ispat
layacak en açık dellli içeren bir cevap verildi: "De ki: Onları ilk defa yaratmış olan 
diriltecek" Bu, kesin ve delilli bir cevaptır. 

Akabinden,  bilgisinin, tüm yaratıkları kuşattığını bildirerek bu anlamı güçlen
dirdi .  Çünkü ölüleri diriltmesinin imkansızlığı ya bilgisindeki veya kudretindeki 
eksiklikten kaynaklanır. Halbuki bilgisi her yaratığı kuşatan Allah ' ın bilgisinde 
bir eksiklik yoktur. Gökleri ve yeri yaratan Cenab-ı Hakk' ın gücü üstünde başka 
bir güç de yoktur. Olmasını istediği şeye yalnızca "ol!" der, o da olur. Her şeyin 
hakimiyeti O'nun elindedir. O'nun kudreti ve bilgisi, öldükten sonra diriltilmeniz 
konusunda nasıl aciz kalabilir? Hem de sizi, gökleri ve yeri ilk defa yaratırken 
böyle bir acze düşmemişken. 

-
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Daha sonra Allah Teala, kullarına, inkarcıların ortaya attığı şüpheler hak
kında en hoş, en açık ve akla en yakın cevabı kapsayan açık bir delil göstermek 
üzere şöyle buyurdu: "Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran O'dur. işte siz ateşi 
ondan yakıyorsunuz" 

Bu ayet-i kerime, Allah'ın kudretinin kemaline açık bir delildir. Ölülerin diril
tilerek kabirlerinden çıkarılması yeşil ağaçtan ateşin çıkarılmasi gibidir. 

Yeşil ağaçtan ateş çıkmasında, ahireti inkar eden kimselerin ortaya attıkları 
bir şüpheye de cevap vardır: Onlar şöyle demektedirler: Ölüm kuru ve soğuktur. 
Hayatın tabiatı ise yaş ve sıcaktır. Bu sebeple bedenin ölümünden sonra yeniden 
canlanması mümkün değildir. Çünkü tabiatları birbirine terstir. 

Halbuki delil diye ortaya atılan bu şüphe ,  sadece gerçeklere kulak verme
yen ve aklını kullanmayan yalanlayıcılara uygun bir şüphedir. Hayat aynı yerde 
ölümle bir araya gelmiyor ki, söyledikleri iddia gerekli olsun. Aksine Allah Teala, 
bedende hayatı ve onun tabiatını yaratınca ölüm ve onun tabiatı ortadan kalkı
yor. İşte yeşil ağacın tabiatı yaş ve soğuktur. Buna rağmen ondan kuru ve sıcak 
ateş çıkmaktadır. ' 

Daha sonra Allah Teala akla en yakın olan dellli zikretti. O delil, muazzam 
genişlikteki gökler ve yerin yaratılışıdır. Hiçbir zayıf kulun yaratılışı onlarla kıyas
lanamaz. İnsanların yaratılışından çok büyük olan bu muazzam varlık hakkında 
ilim ve kudreti aciz kalmayan Allah, öldükten sonra diriltmekten nasıl aciz kalır? 

Akabinden, belirttiği hususlarla ilgili olan sıfatlarından iki sıfatı zikrederek bu 
anlamı şöyle destekledi: "O, her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır. "  Yaratıcı ve bilgili 
olması, dilediğini yaratabilmesini, yaratmak istediği hususta acz içinde kalma
masını gerektirir. 

Peşi sıra mükemmel iradesinin her şeyi kapsadığını ,  hiçbir şeyin onun kap
samı dışında kalmadığını bildirerek şöyle buyurdu: "Bir şeyi yaratmak istediği 
zaman Onun yaptığı 'Ol!' demekten ibarettir. Hemen oluverir. " Olmasını istediği 
şeyin O'nun iradesine direnmesi asla mümkün değildir. Aksine O'nun irade ve 
meşiyyetine itaat ederek boyun eğer. 

Ardından yukarıda belirtilenleri daha da pekiştirmek ve açıklamak üze
re şöyle buyurdu: "Her şeyin m ülkü kendi elinde olan Allô.h 'ın şanı ne kadar 
yücedir! " Her şeyin hakimiyetinin elinde olduğunu belirterek ahireti inkar eden 
düşmanlarının ileri sürdüğü iftiralardan kendisini arındırdı. Bir köle, sahibinin 
istediği tasarrufu engellemeye nasıl güç yetiremezse Allah da hakimiyeti altındaki 
şeylerde dilediği gibi tasarrufta bulunur. 

Daha sonra sure-i celffeyi şöyle bitirdi: "Siz de O 'na döneceksiniz. " O'ndan 
geldikleri gibi dönüşleri de O'nadır. Baş/angıç da son da, evvel de ahir de 
O'ndandır. "Ve şüphesiz en son vanş Rabbinedir"780 

780 Necm 53/42 . İ ' lamü'l-Muvakkıln (1/189-191 )  
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En bilgili, en düzgün ve en açık konuşan insan, kelimeleri bu kadar özlü, kısa 
ve açık olan böyle veya buna yakın bir delil getirmek istese aciz kalır, isteğine 
ulaşamaz ve bu teşebbüsünden dolayı da mahçup olur. 

Allah Teala, delili açıklamaya, bir inkarcının sorduğu cevap gerektiren bir 
soruyla başladı .  

Aslında "Kendi yaratılışını unuttu" ifadesinde, yeterli cevap bulunmaktaydı. 
Böylece delil ortaya konmuş ve o inkarcının şüphesi geçersiz hale getirilmişti . 
Ancak Cenab-ı Hak, delili pekiştirmek ve güçlendirmek istedi. Yani Allah Teala, 
bu soruyu soran inkarcının, nasıl yaratıldığını ve bu hale nasıl geldiğini unutma
ması halinde sorduğu soruyu hiç gündeme getirmesine ihtiyaç bırakmayacak 
yeterli cevaba ulaşabileceğine dikkat çekti. Daha sonra ise "Kendi yaratılışını 
unuttu " ifadesinin kapsadığı gerçeği açıklayarak sorulan soruya sarih bir cevap 
olmak üzere şöyle buyurdu : "De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek" 

Böylece bu ayet-i kerimede yaratmanın başlamasıyla yeniden diriltmeye, ilk 
yaratılışla ikincisine delil getirilmiştir. Çünkü her akıl sahibi kat'! olarak bilmek
tedir ki , bu yaratışlardan birine güç yetiren diğerine de yetirebilir. Ancak ikinci 
yaratış hususunda aciz kalan birinciye hiç kadir olamaz. 

Yaratma, yaratanın yarattıkları üzerinde güç sahibi olmasını ve onu tüm de
taylarıyla bilmesini gerektirdiği için Allah Teala peşisıra hemen şöyle buyurmuş
tur: "Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir" 

O, ilk yaratışını ,  maddesi, şekli, sebepleri, detayları ve parçalarıyla bilir. Aynı 
şekilde, ikinci yaratışı da detayları, maddesi ve keyfiyeti ile bilir. Eğer bilgisi ve 
gücü mükemmel ise paramparça olan kemiklere can vermesi neden zor olsun? 

Daha sonra Allah Teala, kahredici bir delil ve açık bir burhan ile meseleyi 
iyice pekiştirdi .  Bu pekiştirme, bir başka inkarcının sorusuna da cevap teşkil et
mektedir. Onun sorusu şudur: Çürüyen kemiklerin tabiatı soğuk ve kuru hale 
gelmektedir. Hayatın maddesi ve tabiatını taşıyan unsur ise, canlılığı sağlayabil
mesi için sıcak ve yaş olmak zorundadır. 

Allah Teala, bu soruya, yeniden diriliş hakkında delil içerecek şekilde şöy
le cevap verdi: "Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran O'dur. İşte siz ateşi ondan 
yakıyorsunuz. " 

Cenab-ı Hak, yaş ve soğuk tablatte olan yeşil ağaçtan son derece sıcak ve 
kuru olan ateş unsurunu çıkardığını bildirmektedir. Bir unsuru, tamamıyla zıddı 
bir unsurdan çıkaran , yaratık ve unsurların kendisine boyun eğdiği ve asla baş 
kaldıramadığı Allah, inkarcının reddettiği çürümüş kemiklerin diriltilmesine de 
kadirdir. 
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Daha sonra Allah Teala, büyük ve önemli olanın küçük ve önemsiz olana 
delil oluşu yöntemini kullanarak yukarıda zikredilenleri daha da pekiştirdi .  Şöyle 
ki; akıl sahibi her insan büyük ve önemli bir işi yapmaya güç yetirenin daha 
küçük ve önemsiz olanı yapmaya daha kolay güç yetirepileceğini kabul eder. 
Bir kantar ağırlığı kaldırmaya güç yetiren,  bir okka ağırlığı kaldırmaya çok daha 
kolay güç yetirir. İşte Cenab-ı Hak bunu vurgulamak üzere şöyle buyuruyor: 
"Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir?" Al
lah Teala, harikulade bir sanatla yaratılmış olan muazzam büyüklükteki uçsuz
bucaksız gökleri ve yeri yaratanın, çürümüş kemiklere yeniden can verip onları ilk 
hallerine döndürmeye hayli hayli güç yetireceğini bildirmektedir. Nitekim başka 
ayetlerde şöyle buyurmaktadır: "Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların 
yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. "781 

"Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah 'ın, ölüleri dirilt
meye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi?  Evet O, her şeye kadirdir. "782 

Daha sonra Allah Teala, her inkarcı ve sapığın delil diye öne sürebileceği 
şüpheyi çürütecek ve bir delil içerecek şekilde konuya daha farklı bir şekilde 
şöyle bir açıklama getirdi: O, bir iş yaparken başkaları gibi alet kullanmaz, zor
lanıp yorulmaz ve sıkıntı çekmez. Başkalarının ise aletsiz iş yapmaları mümkün 
değildir. Mutlaka yanlarında bir alet, bir ortak veya yardımcı olmak zorundadır. 
Halbuki Allah Teala'nın istediği bir şeyi yaratması için sadece iradesi ve olmasını 
istediği şeye "Ol!" demesi yeter. O şey, anında istediği gibi oluverir. 

Akabinden Allah Teala, iradesinin anında yerine gelip bir anda oluştuğunu, 
yaratılan şeyin kendisine boyun eğip asla baş kaldırmadığını bildirdi. Peşinden 
her şeyin hakimiyetinin elinde olduğunu ve onlarda dilediği gibi tasarrufta bu
lunduğunu bildirerek zikrettiği bu delili şu sözüyle sona erdirdi: "Siz de O'na 
döndürüleceksiniz " 

Sağlam deliller içeren, bu veciz, açık ve düzgün kelamın sahibi olan Allah' ın 
şanı yücedir. O'nun kelamı, ihtiyaç duyulan her türlü delili ,  inkarcı ve inatçı kim
selerin delil diye öne sürdüğü şüpheleri giderip çürütecek ve böylece onları sus
turacak cevapları içermektedir. Bu cevaplar, kulağın işittiği ve kalbin hissettiği en 
tatlı ve en hoş, kul için en faydalı kelimelerden oluşmaktadır. 783 

Bu ayette, birkaç delil vardır784: 

1 .  •_µi �! "O'nun işi " ifadesi, peşinden, yaratılan varlığın geleceği bir yarat
ma emridir. -

781 Ga.fir 40/57 
782 Ahkaf 46/33 
783 es-Savfüku' l-Mürsele ( 1 1/4 73-4 77) 
784 Bu deliller, Allah'ın sıfatlarının birden fazla oluşu hakkındadır. (Derleyenin notu) 
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2 .  � )1) 1�! "Bir şey dilediğinde" ifadesindeki )1) "dileme" fiili, gelecekle 
ilgilidir. 

-

3. � JA �t "Ol demesi" ifadesindeki 01 edatı, daha sonra gelen fiilin gelecek 
anlam içerdiğini gösterir. 

4. JA "demesi" fiili, ya şimdiki zamanı ya da geleceği gösterir. 

5 .  ;} "Ol!" emri, biri diğerinden önce gelen iki harften oluşmaktadır. 

6 .  Jfa ''olur" fiilinin başındaki .......; "fa" edatı, takip içindir. Başına girdiği 
fiilin, daha önce geçen ;} "Ol! " emrinden hemen sonra geldiğini ifade eder. 

7 .  ;} "Ol! " emri, Allah Teala'da bulunan yaratma sıfatı olup, yaratılanlar 
onun peşinden gelmekte ve ondan ayrılmamaktadır. 



�� 
sAFFAT SÜRESİ 

( 182 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 
1 .  Saf saf dizilmiş/ere 

Tefsiri: 

Bu ayet-i kerimede Allah Teala kulluk için huzurunda saf saf duran melekle
re yemin etmiştir. Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- de dağınık halde bulunan 
Ashab-ı kirama hitap ederken meleklerin saf tutuşu hakkında, şöyle buyurmuş
tur: "Meleklerin Rableri huzurunda saf tuttukları gibi saf tutsanıza! Ön safları 
tamamlayın ve boşlukları doldurun! "785 

Melekler de kendilerinden söz ederken şöyle demiştir: "Şüphesiz biz, orada 
saf saf dururuz. "786 

Kanatlarını saf saf tutan melekler göktedir. 

• 

� T � I_;;,-j ..;.ıl_?.IJ� 
2. Toplayıp sürenlere 

785 Bu rivayet Müslim' de şöyle geçmektedir: "Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- bize 
'Meleklerin Rableri huzurunda saf tuttukları gibi saf tutsanıza' dedi. Biz, 'Melekler Rableri 
huzurunda nasıl saf tutar?' diye sorduk. Bunun üzerine Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesel
lem- şöyle buyurdu: Ön safları tamamlarlar ve saflardaki boşlukları doldururlar. bk. Müslim, 
"Salat" 1 19. Ayrıca bkz. Ebu Davud, Salat 96; Nesfü, İmame, 28; İbn Mace, İkametu's
salat, 50. 

786 es-Saffat 37/165. 
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Tefsiri : 

Burada, Allah'ın emri ile bulutlan ve daha başka şeyleri sevk eden melekler 
kastedilmiştir. 

' 

�i� ı_:S� �l:Jt.:llJ 
3. Ve zikir okuyanlara yemin ederim. 

Tefsiri: 

Bu ayette , Allah' ın kelamını okuyan melekler kastedilmiştir. 

Saf tutanlar ifadesi ile kuşların kastedildiği de ileri sürülmüştür. Nitekim bu 
hususta Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Üzerlerinde kanat çırpan dizi dizi kuş
ları görmezler mi?"787 "Göklerde ve yerde bulunanlarla saf saf kuşların Allah 'ı 
tesbih ettiklerini görmez misin?"788 

"Toplayıp sürenler" ifadesi ile ayetler ve insanları Allah'a isyandanalıkoyan 
sözlerin, "okuyanlar" ile de Allah'ın kelamını bilen toplulukların kastedildiği ileri 
sürülmüştür. Aynca "saf saf tutanların" , Allah yolunda savaşta mevzilenenler; 
"toplayıp sürenlerin" , düşmana saldırıya yarayan atlar; "okuyanların" ise, düş
manla ka:ı:şılaştıkları zaman Allah' ı  anan savaşçılar olduğu da söylenmiştir. 

''...:; . .ı�W:J ifadesi i le bedenleri i le namaza duran; ''..:..ıl.r::-1)1" ifadesi ile de nefis
lerini Allah'a isyandan alı koyan cemaatlerin ve ''..:.•L!J81;, ile Allah' ın ayet'.erinin 
kastedildiği ileri sürülmüştür. 

Her ne kadar bu yorumlar içinde en doğrusu ve en uygunu "Melekler" hak
kında yapılanı olsa da, ayetlerin lazfızları bütün bu yorumlara açıktır. 

Yemin, delil gibidir. Ayet, Allah'ın yemin ettiği tevhidin doğruluğunu göste-
rir. 

Burada melekler dışında anlatılanlar, meleklerin yaptıkları veya onların va
sıtasıyla olan şeylerdir. 

Allah Teala, bunlarla RubCıbiyet ve ulCıhiyet bakımından tek olduğuna ye
min etmiş ve RubCıbiyet bakımından tek olduğunu şu şekilde açıklamıştır: 

İlôhınız birdir. O, hem göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, hem de, 
doğu/arın Rabbidir. 

787 el-Mülk 67/19. 
788 en-Nlır 24/41 .  
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Bu, O'nun tek bir ilah olduğunu kanıtlayan en büyük delillerden biridir. Eğer 
Allah ile birlikte bir başka ilah daha olsaydı, söz konusu o ilah , UlO.hiyet konu
sunda O'na ortak olduğu gibi RubO.biyet konusunda da ortak olurdu. Fakat Hak 
Teala bütün bunlardan kesinlikle münezzehtir. 

Kur'an' ın koyduğu kanun böyledir. O, RubO.biyet tevhidi ile ulO.hiyet tev
hidini açıklar. Allah' ın tek başına yaratan ve rızık veren olmasından hareketle 
yalnızca O'nun Ma'bO.d olduğunu ifade eder. 

Bu ayette sadece doğulardan bahsedilmiştir. Birkaç nedenden dolayı böyle 
olmuş olabilir: 

a) Doğular denince akla batılar da gelir. Çünkü birbirine yakın bu iki kav
ram, birbirini çağrıştırır. 

b) Doğulardan maksat, yıldızların doğduğu ve göründüğü yerler olduğu 
için .  

c) Bu ayetten sonra zikredilecek olan göklerin yıldızlarla süslenmesi, her türlü 
şeytandan korunması meselesine bir giriş olması için. Bu gayeye göre, doğuların 
zikredilmesi daha uygun oldu. 

Doğrusunu en iyi Allah bilir. 789 

4. Ki, ilahınız birdir. 

5. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabb'idir. Doğu/arın 
da Rabb'idir. 

6, 7. Biz yakın göğü, bir süsle, yıldızlarla süsledik ve (gökyüzünü) 
itaat dışına çıkan her şeytandan koruduk. 

Tefsiri : 

Allah Teala, ışık saçan yıldızları, gökyüzünü şeytanlardan korumak suretiyle 
onun zahiri ve batını için bir süs kılmıştır. Yıldızlar zahir ve batın süsüdür. 

789 et-Tibyan fi aksami' l-Kur'an, s. 427-428. 
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8. Onlar, artık mele-i a 'la'ya (yüce topluluğa) kulak veremezler. Her 
taraftan taşlanırlar. 

9. Kovulup atılırlar. Ve onlar için sürekli bir azap vardır. 

1 0. Ancak (meleklerin konuşmalarından) bir söz kapan olursa, onu 
da delip geçen bir parlak ışık takip eder. 

1 1 .  Şimdi sor onlara! Yaratma bakımından onlar mı daha zor, yoksa 
bizim yarattığımız ( insanlar) mı? Şüphesiz biz kendilerini yapışkan bir 
çamurdan yarattık. 

12. Hayır,  sen şaşıyorsun. Halbuki onlar alay ediyorlar. 

13. Kendilerine öğüt verildiği vakit öğüt almazlar. 

14.  Bir mucize görseler alay ederler. 

15 . Bu ancak açık bir büyüdür, derler. 

1 6. Bu ancak açık bir büyüdür, derler. 

1 7. Bizden önceki atalarımızda m ı  dirilecek? 

18. De ki: Evet, hem de hor ve hakir olarak (diriltileceksiniz). 

1 9. O (diriltme) korkunç bir sesten ibaret olacak, . o anda hemen on
ların gözleri açılıp etrafa bakacaklar. 

20. (Durumu gören kôfirler: ) Eyvah bize! Bu ceza günüdür, derler. 

21 . Onlara, "İşte bu, yalanlamakta olduğunuz hüküm ve ayırım gü
nüdür" denilir. 

22. (Allah Teala meleklerine emreder: ) Zalimleri, onların aynı yolda
ki arkadaşlarını ve Allah 'tan başka tapmış oldukları putları toplayın !  

Tefsiri: 

Ahmed İbn Hanbel şöyle demiştir: 1...p- 1..ı) " (Onların aynı yoldaki arkadaş
larını)" ifadesi, "benzerlerini ,  onlar gibilerini" anlamına gelir. " Ondan önce de , 
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Ömer İbn Hattab bu sözü söylemiştir. Nitekim Allah Teala da şöyle buyurmuş
tur: "Nefisler çiftleştiği zaman (ruhlar bedenler yah ut amelleriyle birleştiği veya 
mü 'minlerin ruhları hurilerle, kafirlerin ruhları şeytanlarla evlendiği zaman)"790 

Numan İbn Beşir şöyle nakletmiştir: 

"Hz. Ömer'e bu ayetin tefsiri soruldu. O da şu şekilde cevap verdi :  İyi  adam 
iyi adamın yanına Cennette, kötü adam kötü adamın yanına Cehennem' de ge
tirilir. " 

Hasan-ı Basri ve Katade şöyle demiştir: 

"Her insan kendi grubuna katılır. Yahudi Yahudilerin, Hıristiyan Hıristiyanla
rın yanına getirilir. " 

Rabi '  İbn Husaym şöyle demiştir: "Kişi , kendisiyle aynı ameli işleyen kimse 
ile haşrolunur. " 

Ayet-i Kerime hakkında bundan başka üç görüş daha vardır: 

a) Nefislerin çiftleştirilmesi, ruhların bedenlere kavuşturulması ve tekrar vü-
cuda iade edilmesi anlamına gelir. 

b) Nefislerin amelleri ile yan yana getirilmesi. 

c) Mü'minlerin hlırilerle, kafirlerin de şeytanlarla evlendirilmesi. 

Ancak bu görüşler içerisinde ilk söylediğimiz, daha güçlüdür. 

Doğrusunu en iyi Allah bilir. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur. Salat ve 
selam Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, onun aline ve ashabına olsun.791 

790 et-Tekvir 8 1/7. 
791 Tarlku'l-hicrateyn, s. 396. 
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23. Allah 'tan başka (taptıklarına) onlara Cehennem 'in yolunu gös
terin .  

24. Durdurun onları, çünkü onlar sorguya çekileceklerdir. 

25. Şöyle sorulur: "Size ne olduki birbirinizle yardımlaşmıyorsu
nuz?" 

26. Hayır; bugün onların hepsi teslim olmuşlardır. 

27. Onlardan kimi kimine yönelip birbirini mesut tutmaya kalkışırlar. 

28. "Doğrusu siz bize sağdan gelirdiniz" derler. 

29. Onlar da şöyle derler: "Hayır; siz inanmış kimseler değildiniz. " 

30. "Ve bizim size karşı bir hakimiyetimiz de yoktu. " 

31 . "Bu sebeple, Rabbimizin sözü hepimizin üzerine hak olmuştur. 
Şüphesiz azabı tadacağız. " 

32. "Bu sebeple, Rabbimizin sözü hepimizin üzerine hak olmuştur. 
Şüphesiz azabı tadacağız. " 

33. O gün hepsi azab'da birleşirler. 

34. İşte biz, suçlulara böyle yaparız. 

35, 36, 37. Çünkü onlara ''Allah 'tan başka ilah yoktur. " dendiği za
man büyüklük taslarlardı. "Cinlenmiş bir şôir için ilôhlarımızı mı terk 
edeceğiz?"  derlerdi. "Hayır, o gerçeği getirmiş ve elçileri doğrulamıştır. " 

Tefsiri : 

Hz. Muhammed' in -sallallahu aleyhi vesellem- peygamber olarak gelmesi, önce
ki peygamberleri tasdik ettiği anlamına gelir. Çünkü onlar, kendisinin geleceğini 
önceden haber vermişti. Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- tıpkı onların haber 
verdiği gibi gelmişti . İşte bu gelişi, onları tasdik anlamı taşır. Nitekim kendisi de 
hem sözleriyle hem de gelişiyle onların doğruluğuna şahitlik etmiştir. 

Allah Teala Hz. Muhammed' i  -sallallahu aleyhi vesellem- kıyametin kopmasına 
yakın göndermiştir. Nitekim O -sallallahu aleyhi vesellem-, bu konuda işaret parma
ğı ile orta parmağını göstererek, "Ben peygamber olarak gönderildim. Benim 
gönderilişim ile kıyamet arasında şu ikisinin arasındaki kadar bir mesafe vardır. " 
buyurmuştur. 792 

Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- kıyametten bahsettiği zaman, sesi 
yükselir, rengi kızarır ve öfkesi kabarırdı. "Ben ancak yalın uyarıcıyım. "793 buyu
rurdu. 

792 Buharı, Talak, 25; Rikak, 39; Müslim, Cumua, 43; Filen ve Eşri'ıtu's-Saa, 133, 135; Tirmizi, 
Fiten, 39; Nesai, Sali'ıtu'l-İdeyn, 22; İbn Mace, Filen, 25. 

793 Buhi'ıri, "Rikak", 26; 'İtisam" ,  2; Müslim, "Fadail" , 16 .  
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Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- daha önce hiçbir peygamberin yapma
dığı şekilde gelecekte meydana gelecek olaylardan haber verirdi .  Nitekim bu ko
nuda Hz. İsa onu, "Hz. Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem-, gelecekteki her şeyi 
size haber verir." şeklinde tasvir etmişti. Kesinlikle Hz. Peygamber'den -sallallahu 

aleyhi vesellem- önce hiçbir peygambere böyle bir özellik verilmemişti . Dolayısıyla 
havarilerin kalbine doğan bir takım düşünceler, asla bu kabilden olamaz.794 

Bu anlattıklarımız "Cinlenmiş bir şfür için ilahlarımızı mı terk edeceğiz? der
lerdi . Hayır, o gerçeği getirmiş ve elçileri doğrulamıştır. "795 ayetinin yorumların
dan biridir. 

Hz. Muhammed' in -sallallahu aleyhi vesellem- peygamber olarak gelişi, iki açı
dan önceki peygamberleri tasdik ettiği anlamına gelir. 

a) Önceki peygamberler, Hz. Muhammed'in -sallallahu aleyhi vesellem- gelece
ğini ve peygamber olacağını haber verdiği için.  Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi 

vesellem- önceki peygamberlerin haber verdiği şeyleri bildirdiği ve kendi getirdiği 
öğretilerle onların getirdiği öğretilerin örtüştüğü için .  

Önceki peygamber, sadece vahiyle bilinebilecek konuları anlatır. Daha son
ra farklı zaman ve coğrafyada yaşayan ve ondan herhangi bir bilgi öğrenmeyen 
başka bir peygamber çıkar, onun söylediklerinin aynısı söylerse bu durum, önce 
ve sonra gönderilen peygamberlerin doğru olduklarını gösterir. Bu, şu iki adamın 
durumuna benzer: Biri gözüyle gördüğü bir olayı haber verir, daha sonra onun
la aynı memleketten olmayan ve onunla hiçbir şekilde bir araya gelmeyen, ne 
ondan ne de onun talebelerinden bilgi almayan diğer biri gelip, önceki adamın 
haber verdiğinin aynısını söylerse, dinleyenler hem birinci adamı hem de ikinci 
adamı tasdik etmeye mecbur kalır. 

b) Hz. Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem- kendisinden önce gönderilmiş 
hiçbir peygamberi yalanlamamıştır. İnsanlara, kendilerinden önceki kralların de
ğerini düşüren ve onları hakimiyeti altına alan krallar gibi davranmamıştır. Tam 
tersine önceki peygamberleri tasdik edip onların peygamber olduklarına şahitlik 
etmiştir. Eğer siyasi olarak kendiliğinden ortaya çıkmış düzenbaz ve yalancı biri 
olsaydı, kendisinden önceki peygamberleri tasdik etmezdi. Aksine peygamberle
rin düşmanlarının yaptığı gibi onları karalayıp kötülerdi .  796 

794 Hidayetu'l-hayara, s. 101-102. 
795 es-Saffat 37/36-37. 
796 İğasetu' l-lehfan, il , 350-351 .  
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38. Şüphesiz siz can yakıcı azabı tadacaksın ız. 

39. Sadece yaptığın ız işlerle cezalandırılıyorsunuz. 

40. Ancak Allah 'a gönülden bağlı kulları bu cezanın dışındadır. 

4 1 .  Onlar için bilinen rızık vardır. 

42. Çeşit-çeşit meyveler vardır. 

43. Nimet Cennetlerinde. 

44. Tahtlar üzerinde karşı lıklı otururlar. 

45. Önlerinden akan kaynaktan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. 

46. Berraktır, içenlere lezzet veren bir içki. 

47. O içkide ne sersemletme var, ne de onunla sarhoş olurlar. 

48. Yanlarında da bakışların ı  yalnız kendisine çevirmiş iri gözlü eşler 
vardır. 

49. Saklı yumurtalar gibi bembeyaz eşler. 

50-5 7. Bunlar birbirine dönmüş soruyorlar. Onlardan bir sözcü şöy
le dedi: "Benim bir arkadaşım vardı. Derdi ki: Sen doğrulayanlardan 
m ısın? Biz ölüp toprak ve kemik olduğumuz zaman mı, biz mi (diriltilip 
yaptığımız işlerden dolayı )  cezalandırılacağız. " (Sonra yanındakilere) 
Bakar mısın ız? " dedi. Baktı, onu Cehennem 'in ortasında gördü ve şöy
le dedi: "Tallahi, sen az daha beni de alçaltacaktın .  Rabbimin nimeti 
olmasaydı, şimdi ben de (oraya) getirilenlerden olurdum. "  
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Tefsiri : 

Allah Tea!a'nın bildirdiğine göre, Cennet ehli konuşmak ve birbirlerine dün
yadaki halleri sormak üzere bir araya geleceklerdir. Derken konuşma ve hatıra
ları yad etme, içlerinden birinin çıkıp şöyle demesine kadar varır: "Benim dün
yada bir ahbabım vardı. Yeniden dirilmeyi ve ahiret yurdunu inkar ederdi. Allah 
Teala'nın ayette naklettiği gibi bana şöyle derdi: Sen, tekrar dirileceğimizi, sonra 
yaptıklarımızın karşılığını göreceğimizi, çürüyüp un ufak olup toprağa karışıp dö
nüştükten sonra hesaba çekileceğimizi tasdik mi ediyorsun?" 

Daha sonra mü'min kişi Cennetteki kardeşlerine "Bu ahbabımın Cehennem
deki yeri ile başına gelenleri görmek için ona bakmak istemez misiniz?" der. 

Bu, yorumların en güçlü olanıdır. Bunun dışında iki görüş daha vardır: 

a) Bakmak istemez misiniz? ifadesi meleklere aittir. Melekler, birbirleriyle 
konuşan Cennet ehline böyle diyeceklerdir. Bu yorumu Ata ve İbn Abbas'tan 
nakletmiştir. 

b) Bu sözü, Cenab-ı Allah Cennet ehline söylemiştir. 

Ancak doğrusu daha önce ifade ettiğimiz yorumdur. Buna göre bu sözü 
mü'min kişi, arkadaşlarına ve konuştuğu kimselere söyleyecektir. Çünkü ayetlerin 
akışı ile anlatılan mesele hep onun ve arkadaşının hakkındadır. 

Ka'b şöyle demiştir: "Cennet ile Cehennem arasında pencereler vardır. 
Mü'min kişi dünyadaki düşmanını görmek istediği zaman , bu pencerelerin bi
rinden bakar." 

c:llil (muttali olmak, bakmak) fiili, ...._; �\ (yukarıdan bakmak) anlamına gelir. 

Mukatil şöyle demiştir: "Cennet ehline 'Siz onu görüyor musunuz?' diye 
sordu. Onlar da 'Sen, onu bizden daha iyi tanırsın .  O halde sen git, gör ! '  diye 
karşılık verdiler. Bunun üzerine gidip baktı ve ahbabını Cehennem'in ortasında 
gördü. Öyle kötü bir haldeydi ki, Allah Teala onu kendisine tanıtmasaydı, asla 
tanıyamazdı .  Yüzü ve rengi değişmişti. Azap onu tanınmaz hale sokmuştu. Bu 
manzara karşısında şöyle der: "Tallôhf, sen az daha beni de alçaltacaktın .  Rabbi
min nimeti olmasaydı, şimdi ben de (oraya) getirilenlerden olurdum. " Yani nere
deyse beni de alçaltacaktın . Eğer Rabbim bana nimetini bahşetmeseydi seninle 
birlikte azaba atılanlardan olurdum.797 

797 Hadi'l-ervah, s. 2 1 0 .  
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58. Biz bir daha ölmeyecek miyiz?" der. 

59. İlk ölümümüzden başka ölüm yok ve biz azaba da uğramayaca-
ğız ha! 

60. İşte büyük başarı ve mutluluk budur. 

61 . Çalışanlar bunun için çalışsınlar. 

62. Cennet gibi konak mı hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı? 

63. Biz, o ağacı zalimler için fitne yaptık. 

64. O, Cehennem 'in dibinde çıkan bir ağaçtır. 

65. Tomurcukları, şeytanın başı gibidir. 

66. işte Cehennemlikler bundan yer ve karınların ı  bununla doldu-
rurlar. 

67. Sonra, bu yemeğin üzerine kaynar su katılmış içki onlar içindir. 

68. Sonra dönüşleri yine Cehennemedir. 

69. Çünkü onlar atalarını sapık yolda buldular. 

70. Öyle iken yine de düşünmeden ataların ın peşinden koşuyorlardı. 

71 . Anda/sun onlardan öncekilerinin çoğu da sapmıştır. 

72. Biz onların içine de uyarıcılar göndermiştik. 

73. Bak, o uyarı/anların sonu nice oldu. 

74. Ancak, Allah 'a gönülden bağlı kullar o azabın dışında kaldı. 

75. Anda/sun Nuh bize dua etmişti de ne güzel kabul etmiştik. 

76. Onu ve ailesini büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. 

77. Ancak O'nun soyunu sürekli kıldık. 
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Tefsiri: 

Allah Teala bütün peygamberlere salat ve selamda bulunmuştur. Mesela 
Nuh hakkında şöyle demiştir: 
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� \ • '\' (.; .. �il ��I j:6J l:U 01 � \ • Ot �\ (.$� J.il.15 �l �jjJI .,,. ... ..- ,; , 
78, 79, 80. Sonradan gelenler arasında ona iyi bir nam bıraktık. 

Bütün alemlerde Nuh 'a selam olsun. İşte biz, güzel davrananları böyle 
ödüllendiririz. 

81 . Zfra o, bizim inanmış kullarımızdan idi. 

82. Nihayet ötekileri ( inanmayanları) suda boğduk. 

83. Şüphesiz İbrahim de onun (Nuh 'un) milletinden idi. 

84. Çünkü Rabbine kalb-i selim ile geldi. 

85. Hani  o, babasına ve kavmine: Siz kime kulluk ediyorsunuz? de
mişti. 

86. "Allah 'tan başka bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz?" 
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87. "O halde alemlerin Rabbi hakkındaki görüşünüz nedir?" 

88. Bunun üzerine İbrahim yıldızlara şöyle bir baktı. 

89. Ben hastayım, dedi. 

90. Ona arkaların ı  dönüp gittiler. 

91 , 92. Yavaşça putlarının yanına vardı. (Oraya konmuş yemekleri 
görünce: ) Yemiyor musunuz? Neden konuşmuyorsunuz? dedi. 

93. Bunun üzerine, yanlarına gelip sağ eliyle vurdu (kırıp geçirdi. ) 

94. (Putperestler) koşarak İbrahim 'e geldiler. 

95, 96. İbrahim: Yonttuğunuz şeylere mi ibadet edersiniz! Oysa ki sizi 
ve yapmakta oldukların ızı Allah yarattı, dedi. 

97. Onun için bir bina yapın ve derhal onu ateşe atın! dediler. 

98. Böylece ona bir tuzak kurmayı istediler. Fakat biz onları alçak
lardan kıldık. 

99, 1 00. (Oradan kurtulan İbrahim:) Ben Rabbime gidiyorum. O 
bana doğru yolu gösterecek. Rabbim! Bana sôlihlerden olacak bir evlat 
ver, dedi. 

101 .  İşte o zaman biz onu uslu bir oğul ile müjdeledik. 

102. Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince: Yavrucuğum! 
Rüyada seni boğazladığımı görüyorum; bir  düşün, ne dersin? dedi. O 
da cevaben: Babacığım!  Emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabre
denlerden bulursun, dedi. 

1 03-1 06. Her ikisi de teslim olup, onu aln ı üzerine yatırınca: Ey İb
rahim! Rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükôfatlandırırız. Bu, 
gerçekten, çok açık bir imtihandır, diye seslendik. 107. Ona fidye olarak 
büyük bir kurban verdik. 

Allah Teala İbrahim Peygamber Hakkında da Şöyle Buyurmuştur: 
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1 08, 1 09. Sonradan gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. Ibrahim 'e 

selôm olsun! 
1 1  O. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz! 
1 1 1 .  Çünkü o bizim mü 'min kullarımızdandı. 
1 1 2. Biz ona iyilerden bir peygamber olacak İshak'ı müjdeledik. 
1 13. Kendisini ve İshak'ı kutlu ve bereketli kıldık. Her ikisinin neslin-

den iyi kimseler olacağı gibi, açıkça kendisine zulmeden de olacaktır. 
1 14. Anda/sun Musa'ya ve Harun'a da lütuflarda bulunduk. 
1 1 5. Onları ve kavimlerini büyük sıkıntı lardan kurtardık. 
1 1 6. Onlara yardım ettik de üstün geldiler. 
1 1 7. Onlara, apaçık anlaşılan bir Kitap vermiştik. 
1 18. Ve onları doğru yola ilettik. 

Musa ve Harun Hakkında İse Şöyle Buyurmuştur: 
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1 1 9, 1 20. Sonradan gelenler arasında o ikisine iyi bir ün bıraktık. 
Musa 'ya ve Harun'a selam olsun! 

121 .  İşte biz güzel davrananları böyle mükôfatlandırırız. 
122. Çünkü onların ikisi de bizim mü 'min kullarımızdı. 
123. İlyas da peygamberlerdendir. 
124. Kavmine demişti ki; ''Allah 'ın azabından korkmaz mısınız?" 
125 .  Yaratanların en güzeli olan Allah 'ı bırakıp da Beal'e putuna mı 

tapıyorsunuz? 
126. Sizin ve babaların ızın Rabb' i  olan Allah 'ı terk m i  ediyorsunuz? 
1 27. Onu yalanladılar, bunun üzerine hepsi Cehenneme götürüle

cekler. 
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128. Yalnız Allah 'a gönülden bağlı kulları bunun dışındadır. 

129. Sonra gelenler atasında ona iyi bir ün bıraktık. 

130. İlyasfn'e selam olsun! 

Tefsiri : 

Allah Teala'nın sonradan gelenler arasında peygamberlerine b ıraktığı ün, 
bahsi geçen selamdır. 

Aralarında Mücahid ve daha başka alimlerin de bulunduğu bir grup müfessir, 
"Sonradan gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık " ayetlerini bütün peygam
berlere verilen doğru lisan ve onlara bahşedilen güzel övgü olarak tefsir etmiştir. 
Katade de bu görüşü benimsemiştir. 

Bu yorumları , görüşleri nakletmeye önem veren bazı kimselerin yaptığı gibi 
"Müfessirlerin bu konuda iki görüşü vardır." şeklinde anlatmak yersizdir. Çünkü 
hakikatte bunlar, tek görüşten ibarettir. 

"Peygamberlere bırakılan, sonrakiler arasında onlara verilen selamın ta 
kendisidir." yorumunu ileri sürenlere göre, "Nuh'a  selam olsun!"  cümlesil:.5 ;" 
(bıraktık)" fiilinin mef'ulü olduğu için nasb makamındadır. Bu durumda mana 
şu şekilde olur: Alemler Nuh ve ondan sonra gelen peygamberlere selam olsun 
derler. 

Peygamberlere bırakılanı ,  doğru lisan ve güzel övgü ile yorumlayanlar ise, 
selamın lazımını ve neticesini esas almışlardır. Selamın lazımı ve neticesi de, 
onların övülmeleri ile onlara bahşedilen ve anıldıkları zaman kendilerine selam 
okunmasına vesile olan doğru lisandır. 

Aralarından İbn Atıyye'nin de bulunduğu bir grup müfessir ise şu görüşü ileri 
sürmüştür: "Hz. Nuh'a bırakılan şey, güzel övgü ile doğru lisandır. " görüşünü 
ileri sürülünce, "Alemler arasında Nuh'a selam olsun!"  ifadesi, i 'rabda mahal
li olmayan cümle-i ibtidfüyye olur. Buna göre selamdan maksat, Allah'ın Hz. 
Nuh'a verdiği selamdır. Bu görüşü ileri sürenler selamı da şu şekilde izah etmiş
lerdir: Selam, Allah' ın Hz. Nuh'a alemler içinde kendisini bir beşerin anmasıyla 
C"'lhşettiği bir esenlikten ibarettir. 

Taberan'i şöyle demiştir: "Bu görüşü Allah Teala'nın Hz. Nuh'a bıraktığı 
namın sonradan gelenler arasında olduğunu ve onun kendisine alemler içinde 
selam verilen biri olduğunu bildirmesi desteklemektedir. Ayrıca İbn Abbas'tan 
da bu konuda şu rivayet nakledilmiştir: Allah Teala onun için güzel bir övgü 
bıraktı . "  

Birkaç nedenden dolayı bu görüş zayıftır. 

a) Bu yoruma göre, \.:5; fiilinin mef'ulü hazfedilmiştir. Buna göre kelam
da bir anlam kalmaz. Çünkü mana, "Biz sonradan gelenler arasında onun için 
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bir şey terk ettik." şeklinde olur. Burada terk edilen şey lafızda zikredilmemiştir. 
Çünkü bu yorumu ileri sürenlere göre "selam olsun!"  ifadesi, kendisinden önceki 
cümleden ayrı olduğu için "l:S; (bıraktık) "  fiili ile bir alakası yoktur. 

b) Eğer onların iddia ettikleri gibi mef'ul hazfedilmiş olsaydı, hazfedilen şey
den maksadın ne olduğunu belirtmek için aynı kalıpla gelen ayetlerin birinde zik
redilirdi .  Sonradan gelenlerde kendilerine güzel övgü bırakılan peygamberlerden 
bahsedilirken, her yerde bu mef 'ul düzenli biçimde hazfedilmezdi. Bu, Kur'an' ın 
yöntemidir. Hatta bütün fasih kelam sahipleri, önceden bahsettikleri bir ifade 
daha sonra hazfettiklerine delalet ettiği için bir yerde zikrettiklerini sonra gelen bir 
yerde hazfederler. Genellikle de, zikredilen öğelerin hazfi az olur. Fakat düzenli 
bir şekilde hazf etmek, bir yerde bile zikretmemek ve lafızda da hazfedilen şeyi 
gösteren bir karinenin olmaması Kur'an' da mümkün değildir. 

c) İbn Mes'ud bu ayetleri "Lo')L.. :..r..?- 1 ..; � l:S ;./ şeklinde okumuştur. Bu 
kıraat, peygamberlere sonrakiler arasında b"ırakılan namın bizzat selam olduğu
nu gösterir. 

d) Eğer selam, kendisinden önceki cümleden ayrı olsaydı, sözün fesahatini 
ve güzelliğini bozardı .  Bir önceki ayette de vakıf yapmak, güzel olmazdı. Burada 
insan kendisini "Ona sonrakiler arasında bir nam bıraktık. "  sözünü işiten dinleyi
cinin yerine koymalıdır. İşte o zaman , sözün tamamlanmasının, anlamlı bir hale 
gelmesinin nasıl beklendiğini anlar. Bu haliyle , sözün manasının tamamlandığı
nı hissedemez. Sözün tamamlanması, yani bırakılan namın açıklanması için bir 
beklenti içine girer. 

Okurken :..r..J.:-\1 1  'de durmak vakf-ı tam değildir. 

Söylediklerimize şu şekilde itiraz edilebilir: !..l ;" fiilinin bu şekilde kullanıl
ması , mef'ulün hazfine uygundur. Çünkü burada bu fiil, vermek anlamına gelen 
�i fiilinin anlamında kullanılmıştır. Şöyle ki; Allah Teala peygamberlerine son
rakiler arasında güzel bir övgü vermiştir. �i fiilinin ise ,  bazen iki mef'ulü birden 
zikredilir, bazen ikisi birden hazfedilir. Kimi zaman da, mef'ullerden biri zikredilip 
diğeri hazfedilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bunların örnekleri vardır. Mese)aL;ı 
; _p:sı !..l�İ (Kuşkusuz, Biz sana Kevseri verdik. ) 798 ayetinde bu fiilin iki mef'ulü 
birden zikredilmiştir.�i :.r ı...t; (Kim verir)799 ayetinde ise iki mef'ulü birden 
hazfedilmiştir.�J � ....J _,..J_, (Rabbin sana verecek)800 ayetinde ikinci mef'ulü 
hazfedilip birincisi zikredilmiştir. ölS )1 .:ı jh.ŞJ (Zekatı verirler)801 ayetinde ise ikinci 
mef'ulü zikredilip birincisi hazfedilmiştir. " 

798 el-Kevser 108/1 
799 el-Leyi 92/5 . 
800 ed-Duha 93/5. 
801 el-Maide 5/55. 
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Bu itiraza şu şekilde cevap verilir: Vermek fiili, övülen bir davranışı ifade eder. 
Bu fiilin lafzı, mef'ulü olan alıcının, veren kimsenin verdiklerine kavuştuğuna de
lildir. Vermek, iyilikte bulunmak, başkasına yarar sağlayıp hayır işlemek anlamına 
gelir. Bu yüzden iki mef'ulü birden zikredilebileceği gibi ikisi birden hazfedilebilir 
de. Fiilden amaçlanan gayeye göre mef'ullerden sadece biri de hazfedilebilir. 

Eğer vermenin mahiyeti olan kulu pintilikten, cimrilikten ve ihsanın zıddı 
olan paylaşmamaktan insanı kurtaran hakikatinden bahsedilmek isteniyorsa bu 
fiil, mef'ulsüz olarak zikredilir. Tıpkı şu ayeti' kerimede olduğu gibi: "Artık kim 
verir ve sakın ırsa"802 Burada Allah Teala ne verilen şeyi ne de kendisine verilen 
kimseyi zikretmiştir. Bu kabilden olmak üzere "Falanca veriyor, tasaddukta bu
lunuyor, hibe ediyor ve iyilik yapıyor. " denir. Nitekim Hz. Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem- de, dua ederken şöyle demiştir: "Ey Al/ahım! Senin verdiğin i  en
gelleyecek bir güç yoktur. Senin mani olduğun u da verecek bir kuvvet mevcut 
değildir. "803 Burada gaye, Allah Teala'nın yegane veren ve engelleyen ilah ol
duğunu belirtmek olduğu için, verilen nesnenin zikredilip hazfedilmesi arasında 
bir anlam farkı yoktur. Çünkü buradaki asıl amaç Cenab-ı Allah 'a  şu şekilde 
yakarmaktır: "Gerçek manada vermek ve mani olmak, sadece Senin elindedir. 
Başka birine ait değildir. Daha doğrusu bunlar, yalnızca Sana mahsustur. Bu 
konuda hiç kimse Sana ortak olamaz ."  Burada iki mef'Cılün zikredilmesi, anlam 
bütünlüğünü bozar ve kelamın belağatına zarar verir. 

Eğer hem verilen nesnenin, hem de verilen kimsenin zikredilmesi hedefleni
yorsa, bu durumda iki mef'ul birden zikredilir. Mesela ) _p:.ll .!JL:..) •. -.i 'WJ (Kuşkusuz, 
Biz sana Kevseri verdik. )804 ayetinde bu durum söz konusudur. Çünkü burada 
esas gaye, Allah Teala'nın peygamberine sadece kendisine özgü bir şeyi verdiği
ni, ona Kevseri bahşettiğini bildirmesidir. Bu mana da, ancak iki mef'ı'.'ılün birden 
zikredilmesi ile gerçekleşir. Benzer bir durum da, "Onlar, kendi canları çekmesine 
rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. "805 ayetinde söz konusudur. 

Eğer gaye mef'ullerden biri ise, bu durumda teki zikredilir. Mesela .:.ı_,;;tŞ_, 
öl5)1 (Zekatı verirler)806 ayetinde böyle bir durum söz konusudur. Buradaki amaç, 
mükelleflerin Üzerlerine farz olan zekat yükümlülüğünü yerine getirip ihmal et
mediklerini ifade etmektir. Bu yüzden asıl amaç olduğu için mef'ulü, yani zekatı 
zikretti. 

802 el-Leyi 92/5-6. 
803 Buhar!, Ezan, 1 55; Daavat, 18; Müslim, Salat, 194; Mesacid, 137; Ebu Davud, Salat, 146; 

Tirmizl, Salat, 1 12; Nesfü, Tatblg, 26; İbn Mace, İkametu's-salat, 18 .  
804 el-Kevser 108/1 .  
805 el-İnsan 76/8. 
806 el-Maide 5/55 . 
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Allah Teala Cehennem ehlinin şöyle diyeceğini bildirmiştir: "Biz namaz kı
lanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. "807 Burada yoksulu doyurabilecek 
kimselerin cimrilik edip buna yanaşmadığından ve kalplerinin katılaştığından bah
setmek amaçlandığı için sadece gaye zikredildi, yedirilen şeylerden bahsedilmedi .  

Kur'an' ın bu üslubu düşünülmelidir. Ayetlerde amaçlanan önemli mesele
lerden bahsedilip diğerlerinin hazfedilmesi, okuyucuya onun i' caz yönlerinden 
birini ve fesahatinin kemalini gösterir. 

!..I; (bırakmak) fiili ise bu anlattıklarımızdan hiçbirini ifade etmez. Ayrıca bu 
fiil i le bir şey övülmez de.  Mesela !..I � <J')\.; (Falanca kişi terk etti/bıraktı) desem 
kesinlikle her hangi bir mana hasıl olmaz. Halbuki "yediriyor, veriyor, hibe edi
yor" vb. ifadeler bir anlam taşır. O halde mutlaka terk edilen şeyin zikredilmesi 
gerekir. Bundan dolayıdır ki, "Falanca kişi bırakan" denmez. Ama "Falanca kişi, 
yedirendir, verendir." denir. Nitekim Allah ' ın isimlerinden biri de �I (bol bol 
Veren) 'dir. 

-

Bırakmak fiilini vermek fiiline kıyas etmek, en fasit kıyaslardan biridir. 

Bütün alemlerde Nuh 'a selam olsun cümle-i mahkiyyedir (h ikaye edilen 
cümledir ) .  Zemahşerl şöyle demiştir: Sonradan gelenler arasında ona iyi bir nam 
bıraktık Yani sonradan gelen ümmetler içinde şu sözü bıraktık: Nuh 'a selam ol
sun! Bu, şu anlama gelir: Daha sonra gelen insanlar Nuh'a selam okuyup onun 
için dua ederler. Bu söz, hikaye edilen bir cümleden ibarettir. "Onu indirdik su
resini okudum. "  diyen kimsenin kelamına benzer. 

e) Allah Teala Bütün alemlerde Nuh 'a selam olsun ayeti ile , bu selamın 
alemler içinde Nuh'un üzerine olduğunu bildirmiştir. Alemler içinde meydana 
gelen bu selam da, malum olduğu üzere alemlerin ona selam okumasından iba
rettir. Herkes ona selam okuyup onu över ve ona dua eder. Bu yüzden Allah 
Teala "Onlar içinde ona selam olsun! "  buyurdu. 

Allah'ın Hz. Nuh 'a  olan selamı, sonradan gelen ümmetlerle mukayyet de
ğildir. Bu yüzden, bu şekilde mukayyet olarak Allah' a dua etmek uygun değildir. 
Mesela "Alemler içinde Resulullah'a -sallallahu aleyhi vesellem- selam olsun! " ,  "Ey 
Allah' ım! Alemler içinde Resulüne selam eyle!"  denmez. Eğer bu ayetteki selam 
Allah'a  ait olsaydı, bu şekilde Allah' ın selamda bulunmasını istemek dinen meş
ru olurdu. 

Onların "Allah Teala onu alemler içinde selamladı,  sonradan gelenler ara
sında da onun için bir nam bıraktı. " sözüne gelince , şurası iyi bilinmeli ki; Allah 
Teala peygamberlerine kendi yolunda kavimlerinden gördükleri ezalara katlan
maları, kendi mesajını insanlara iletmeleri ve davet yolundaki sıkıntılara göğüs 

807 el-Müddessir 74/43-44. 



460 ·:· Bedfü'ut-tefslr 

gerip sabretmelerine mükafat olarak, sonradan gelenler arasında onlar için selam 
ve güzel övgüyü var etmiştir. Nuh'a  bıraktığı bu namın, bütün alemleri kapsa
dığını ,  söz konusu selamlamanın istisnasız bütün alemlerde var olduğunu, bunu 
melekler, cinler ve insanlar arasında nesilden nesile, bir zamandan diğer zama
na geçerek sürdürdüğünü bildirmiştir. Ayrıca bunun, Rabbinin emirlerini yerine 
getiren ve bu uğurda insanların çıkardığı güçlüklere sabır gösteren Hz. Nuh'a 
mükafat olduğunu haber vermiştir. Bir de ,  onun yeryüzü sakinlerine gönderilen 
ilk resul olduğunu, kendisinden sonra gönderilen bütün peygamberlerin onun 
dinini tebliğ ettiğini beyan etmiştir: "Allah Nuh 'a buyurduğu şeyleri size de din 
olarak buyurmuştur. "808 

Onların "Bu İbn Abbas'ın görüşüdür. " sözüne gelince, daha önce de belirtil
diği gibi, İbn Abbas ve diğerleri bu sözleriyle , Hz. Nuh 'a  olan selamın, güzel övgü 
ve doğru lisandan ileri geldiğini ifade etmek istemişlerdir. Daha sonra müfessir
ler, selamın manası üzerinde durmuşlardır. 

Doğrusunu en iyi Allah bilir. 

Peygamberlere Salavat Getirilmesi: 

İsmail İbn İshak kitabında şu rivayeti nakletmiştir: "Bize Muhammed İbn Eb'i 
Bekir el-Mukaddem!, Ömer İbn Harun, Musa İbn Ubeyde, Muhammed İbn Sabit 
kanalıyla Ebu Hureyre'den şöyle nakletti: 

Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- buyurdu ki: "Nebilere ve resullere salavat 
getirin! Çünkü Allah Teala beni peygamber olarak gönderdiği gibi onları da pey
gamber olarak göndermiştir. "809 Salat ve selam O'nun üzerine olsun! Bu rivayeti 
Taberani, Debri, Abdurrezzak ve Sevri kanalıyla Musa' dan nakletmiştir. 

Taberani şöyle demiştir: "Bize İbn Meryem, Firyabi, Süfyan, Musa İbn 
Ubeyde, Mahmmed İbn Amr İbn Ata kanalıyla İbn Abbas'tan şöyle nakletmiştir: 
Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem- buyurdu ki : Bana salat okuduğunuz (salavat 
getirdiğiniz) zaman diğer peygamberlere de salat okuyun! Çünkü Allah beni pey
gamber olarak gönderdiği gibi onları da peygamber olarak göndermiştir."810 

Hafız Ebu Musa el-Medini şöyle demiştir: "Senediyle birlikte belağ yoluyla 
bana nakledildiğine göre selef alimlerinden biri , rüyasında Hz. Adem' i (Allah' ın 
salat ve selamı, onun ve tüm peygamberlerin üzerine olsun) görmüş. Çocukla
rının kendisine az salavat getirdiğinden şikayet eder gibi bir hali varmış. "  Ebu 
Musa her ne kadar zayıf bir ravi olsa da, hadisi kullanılabilir. 

808 eş-Şura 42/13 .  
809 Elbani bu rivayet hakkında şöyle demiştir: Senedi son derece zayıftır. Senette bulunan Belh

li Ömer İbn Harun, metruktur. Onun hocası Musa İbn Ubeyde de onun gibidir veya ondan 
biraz daha az zayıftır. 

810 Bu rivayeti Taberani'de bulamadım. Ancak bu rivayet de önceki gibi zayıftır. 
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Bir çok alim bütün peygamberlere salavat getirmenin İslam tarafından ön
görüldüğü konusunda icma' olduğunu nakletmiştir. Muhyiddin en-Nevevi' de 
bu alimler arasında yer alır. İmam Malik'in Peygamber Efendimiz dışında hiçbir 
peygambere salavat getirmediği nakledilmiştir. Ancak onun bu görüşünü benim
seyenler bu durumu şu şekilde yorumlamışlardır. "Biz, Peygamber Efendimi
ze salavat getirerek Allah'a ibadet ettiğimiz gibi onun dışındaki peygamberlere 
salavat getirerek ibadet etmeyiz. "  

Allah Teala Hali'li (dostu) Hz. İbrahim' in (a .s . ) kavmine şöyle dediğini bildir-
miştir: 

Hani o, babasına ve kavmine şöyle demişti: "Siz kime kulluk ediyor
sunuz? Al/ah'tan başka bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz? O 
halde alemlerin Rabbi hakkındaki görüşünüz nedir?" 

Siz alemlerin Rabbi dışında başka ilahlara tapıp dururken O'nun huzuruna 
çıkartıldığınız zaman size nasıl karşılık vereceğini düşünüyorsunuz? O'nun isim
leri, sıfatları ve rububiyeti konusunda eksik düşünceleriniz, sizi başka ilahlara 
kulluk etmeye mecbur bıraktı . Oysa Allah hakkında, şanına yakışır şekilde O'nun 
her şeyi bildiğini, her şeye gücünün yettiğini, kendisi dışında kalan bütün varlık
lardan müstağni olduğunu, onların ise kendisine muhtaç olduğunu,  yarattıkları
na karşı adaletle muamele ettiğini, yarattıklarını idare ederken yalnız olduğunu, 
hiç kimsenin bu hususta O'na ortak olmadığını, işleri en ince ayrıntısına kadar 
bildiğini, mahlukatından hiçbir şeyin O'na gizli kalmadığını, tek başına bütün 
insanlara yeteceğini, hiçbir yardımcıya ihtiyaç duymadığını, zatıyla Rahman 
olduğunu,  insanlara merhamet etmek için Rahmet sıfatına muhtaç olmadığını ,  
dünyadaki kral ve diğer liderlerin ise buna muhtaç olup O'nun gibi olmadıkları
nı, halklarının durumunu kendilerine bildirecek ve onların ihtiyacını gidermede 
kendilerine yardımcı olacak birilerine gereksinim duyduklarını, kendilerinden 
aracı koyarak merhamet dileyecek insanlara ihtiyaçları olduğunu düşünselerdi, 
ihtiyaçlarının zaruri, güçlerinin yetersiz, kendilerinin de aciz ve gerekli ilimden 
yoksun olmalarından dolayı hemencecik vasıtalara ihtiyaç duyarlardı. 

Her şeye gücü yeten, zatıyla her şeyden müstağni olan, bütün her şeyi bilen, 
rahmeti her şeyi kaplayan Rahman ve Rahim olan Allah' ın kendisi i le kulla
rı arasına aracılar koyması , O'nun rububiyetine, uluhiyetine ve tevhidine zarar 
verirdi. Kendisi hakkında olumsuz düşünceler beslenirdi .  Dolayısıyla böyle bir 
şeyi kulları için din olarak belirlemesi imkansızdır. Akıl ve fıtrat bunun meydana 
gelebileceğini mümteni görür. Bunun bütün çirkinliklerden daha çirkin olduğu, 
akl-ı selimce onaylanmıştır. Şu örnek bu durumu daha da açık hale getirir: 

"Kulluk eden, Ma'büdunu ta'zim eder. O'nu ilah olarak kabul edip, O'na 
boyun eğip itaat eder. Allah Teala ise, ta'zimin, saygının, ilah olarak kabul edil
menin, boyun eğip itaat etmenin en mükemmel şekline layıktır. Bu, sadece O'na 

·, 
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mahsustur. En kötü zulüm, Allah'ın hakkını başkasına vermek veya O'na ortak 
yakıştırmaktır. Bir de O'na ortak yapılan kendi kulu ve kölesi ise , bu zulüm daha 
da kötüleşir. 

Haniflerin rehberi İbrahim (a.s. ) müşrik hasımlarına şöyle demiştir: 

''Allah 'tan başka bir takım uydurma ilôhlar mı istiyorsunuz? O halde, 
alemlerin Rabbi hakkındaki görüşünüz nedir?" 

Eğer son ayetin anlamı "Allah ile birlikte başka ilahlara tapıp O'na ortak 
koşarken ,  Rabbinizin size ne şekilde muamele edeceğini düşünüyorsunuz?" bi
çiminde olursa, o zaman bu tehdidin altında şöyle bir anlam söz konusu olur: 
Rabbiniz hakkında hangi kötü düşünceleri beslediniz ki O'nunla birlikte başka 
ilahlara taptınız? 

Müşrik kimse, ya Allah Teata' nın kendisiyle birlikte atemi idare edecek vezir 
ve yardımcı gibi birine ihtiyaç duyduğunu düşünmektedir ki, bu da, zfüıyla ken
disi dışındaki bütün varlıklardan müstağni olan ve onların kendi zatına muhtaç 
olduğu İlah'a  yakıştırılan en büyük eksikliktir. Ya da, Allah Teala'nın kudreti
nin ancak ortağının kudreti ile tamamlanacağını zannetmektedir. Yahut Allah 
Teala'nın aracılar kendisine bildirinceye kadar bir şeyi bilemediğini ,  aracıların 
kendisinin merhamet etmesini sağlamadan önce merhamet edemediğini, tek 
başına kuluna yetmediğini , kulların birbirine aracı olduğu gibi vasıtaların şefaati 
olmadan kulunun isteklerini yerine getiremediğini , bu yüzden şefaatçiye , ondan 
yararlanmaya, onunla birlik olup azlıktan çokluğa çıkmaya ve onun desteğini 
alarak zilletten izzete kavuşmaya muhtaç olduğu için aracıların şefaatini kabule 
gereksinim duyduğunu düşünmektedir. Ya da Allah Teala'nın dünyada kralların 
yaptığı gibi ,  aracıların kulların ihtiyaçlarının giderilmesini istemeden önce on
ların dualarını kabul etmediğini zannetmektedir. İşte insanların şirk koşmasının 
temeli bunlara dayanır. 

Müşrik kimse, Allah Teala'nın kendi duasını uzak olduğu için, aracılar ile
tinceye kadar işitmediğini veya mahlukatın O'nun üzerinde bir hakkı olduğunu 
zanneder. Sonra da mahlukatın Allah ' ın üzerinde olan bu hakkı ile yemin eder. 
İnsanların, krallara ve ileri gelen kimselere, onların nezdinde değerli ve görüşleri 
geri çevrilmeyecek kimselerle ulaşmaya çalıştıkları gibi, o da mahlukatı kullana
rak Allah' a ulaşmaya çalışır. 

Bütün bunlar Allah Teata'nın rububiyetine zarar verir, O'nun hakkının çiğ
nenmesi anlamına gelir. 
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İbn Kayyim bir başka münasebetle bu ayet hakkınd
,
a şunları söylemiştir: 

O'nunla birlikte başka ilahlara tapıp dururken Rabbinizin size nasıl karşılık 
vereceğini zannediyorsunuz? O'nun hakkında ne düşünüyorsunuz ki, O'na or
taklar koştunuz? Yoksa O' nun ortaklara ve yardımcılara ihtiyaç mı duyduğunu 
düşünüyorsunuz? Ya da O'nun kullarının halini b ilmediğini, bu yüzden tıpkı kral
larda olduğu gibi kendisine onlardan haber verecek ortaklara ihtiyaç duyduğu
nu mu zannediyorsunuz? Veya onların ihtiyaçlarını ve işlerini tek başına idare 
etmeye kadir olmadığını mı düşünüyorsunuz? Yahut O'nun katı olduğunu, bu 
yüzden kullarına merhamet etmesini isteyecek şefaatçilere ihtiyaç duyduğunu 
mu zannediyorsunuz? Ya da, O'nun zelil olduğunu, bu yüzden az iken çok, zelil 
iken aziz olacağı bir veliye ihtiyaç duyduğunu mu düşünüyorsunuz? Yahut bir 
çocuğa gereksinim duyduğu için, evlat yapmak gayesiyle bir eş edindiğini mi 
zannediyorsunuz? Allah Teala bunların hepsinden tamamen münezzehtir.81 1 

Sizi de yaptığın ız şeyleri de Allah yarattı. 

Bir çok kimse, bu ayette geçen L. edatının masdariye ması olduğunu belir
terek bunu, amellerin yaratıldığına delil olarak ileri sürmüştür.812 Halbuki bu, '._. 
masdariye değil, mevsuledir. Buna göre ayetin anlamı şu şekilde olur: 

Sizi de yaptığınız şeyleri de, yontarak yaptığınız putları da, Allah yarattı. O 
halde nasıl olur da, Allah ' ın mahluku olmasına rağmen onlara taparsınız? 

Eğer buradaki , L.  masdariye ması olsaydı ayetin,  onların aleyhine değil de, 
lehine delil olması daha uygun olurdu. Çünkü mana ŞU şekilde olurdu: 

Allah Teala sizin onlara ibadet etmenizi yarattığı halde, yontarak yaptığınız 
putlara ibadet mi ediyorsunuz? 

Görüldüğü gibi düzgün bir mana ortaya çıkmadı. Bu durumda ayetin ,  onla
rın aleyhine bir delil olduğundan söz edilemez. 

Hasılı çoğu zaman masdariye ması ile mevsOle ması aynı yerde kullanılır. 
Birini diğerine tercih ettirecek bir neden de olmayabilir. Mesela "� ı.S..i.JI � 
(Oturan hoşuma gidiyor)" cümlesi mana bakımından güzel değildir. Eğer bura
daki ism-i mevsOle bir mevsuf getirilip, bu ism-i mevsOl de ona sıfat olursa, o za
man anlam düzelir. Şöyle ki , "� t.Ş..UI ıJ µı � (Senin oturduğun oturuş 
hoşuma gidiyor) " .  Benzer şekilde "..1.0 � c_Ş..i.JI  � (Zeyd' in gidişi hoşuma 
gidiyor. ) "  cümlesi eksiktir. Ama bu cümle "�j � 15..UI J� ı � (Zeyd' in 
gidişi gibi gitmek hoşuma gidiyor. ) "  şeklinde kurulsaydı, mana d

-
üzgün olurdu. 

Buradan hareketle , l... edatı ile masdariye ması kastedildiği zaman "fa L. � 
8 1 1  Medaricu' s-salikln III , 348. 
812 Buna göre ayetin anlamı şu şekildedir: Sizi de amel etmenizi de Allah yarattı. [Mütercim] 
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"h L._, ifadesi de eksik görülür. Şöyle ki; biri "Js·t: L. JSİ (Onun yediği şeyi 
yedi . ) "  cümlesini kurar, buradaki lo edatı ile mevsul olan mayı kastederse, mana 
düzgün olur. Eğer bununla masdariye masını kastederse anlam "Senin yeme
ni yedim" şeklinde olur. Anlam yine bozuk olur. Anlamın düzgün olması için,  
manın masdar anlamına delalet etmesini gösterecek ilave bir eke ihtiyaç duyulur. 
Mesela "JS4 W' J5T (Onun yediği gibi yedim. )"  cümlesinde olduğu gibi .  

Ebu'I-Kasım es-Süheyl! şöyle demiştir :813 "Şurası iyi bilinmelidir ki ;  L. edatı 
mevsule olup lafzı � ,j....s- ve � olan bir fiil ile vaslolunur ve bu fiilin faili de 
Allah Teala olursa, bu durumda bu edatın masdariye olarak kullanılması sahih 
olmaz. Çünkü cahiliye ve İslam döneminde akıl sahibi kimseler, insanoğlunun 
fiillerinin cevher ve cisimlere taalluk edemeyeceği konusunda birleşmiştir. Bu 
yüzden, biri çıkıp "Bir deve yaptım. " ,  "Bir dağ yaptım . " ,  "Bir demir yaptım. " ,  
"Bir taş yaptım. " ,  "Biraz toprak yaptım ."  diyemez. Sonradan meydana gelen bir 
şey kastedilerek "� lo �l (Yaptığın hoşuma gitti . )" ,  "WL; -"_j Jo.>' lo_, �İ 
(Zeyd' in ayakta iken yaptı

-
ğı hoşuma gitti . )" cümleleri kurulabiliyorsa "� .uıı_, 

"0_,1..-; L._, ayeti ancak Ehl-i Sünnetin görüşleri doğrultusunda yorumlanabilir. 
Buna göre anlam "Sizi ve amellerinizi Allah yarattı." şeklinde olur. Bu konuda 
Mu'tezilenin ileri sürdüğü görüş, hem nakil hem de akıl açısından yanlıştır. Çün
kü onlar, buradaki lo edatının müşriklerin put olarak yonttuğu taşlan gösterdiğini 
iddia edip ayetin "Sizi ve yaptığınız putları Allah yarattı . "  anlamına geldiğini ileri 
sürmüşlerdir. Böylece amellerimizin Allah Teala tarafından yaratıldığını inkar et
mek istemişlerdir. Görüşlerini desteklemek için Kur'an nazmının, söyledikleri an
lamı gerektirdiğini delil olarak sunmuşlardır. Çünkü daha önceki ayette "0_,�i 
(..)� lo (Yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?)"  ifadesinde bulunan lo edatı, 
müşrikler tarafından yapılan taşlar yerine kullanılmıştır. Ancak onların bu görüş
leri, hem nahiv açısından, hem de mana bakımından yanlıştır. Nahiv açısından 
daha önce ifade ettiğimiz gibiL. edatı, fiil-i has814 ile birlikte masdariye olarak 
kullanılmaz. Mana bakımından ise , onlar yontmaya ibadet etmiyorlardı .  Aksine 
yonttuklanna ibadet ediyorlardı .  Bu anlam kesinlik kazanınca onların görüşlerini 
çürüten bu ayet, yontulmuş taşlan ve ibadet edilen putları gösterir. Bu durumda 
mana şu şekilde olur: Yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz? Halbuki sizi ve yap
tığınız o taşlan Allah yarattı. 

Buraya kadar anlattıklarımız Mu'tezilenin görüşleri ile onların karıştırdıkları 
konuların açıklamasından ibarettir. Ehl-i Hakkın te'viline göre Nazm-ı Celll daha 
bedi' dir. İnkarcılara karşı getirilen delil daha güçlüdür. Onların benimsedikleri gö
rüş ise, hem fasid hem de muhaldir. Çünkü onlar da, bizim gibi kulların fiillerinin 
cevher ve cisimler üzerinde gerçekleşmeyeceği konusunda ittifak halindedirler. 

813 Süheyli, Netfücu'l-fikr, s.  189-190. 
814 _,.c:...ı , J..A> ,0l5, gibi umumi mana ifade etmeyen fiillere denir. [Mütercim. ]  
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Eğer "Bir sayfa yaptım . " , "Bir kase yaptım. " şeklinde cümle kurulabildiği, 
buna göre cisimlerin de yapılabildiği belirtilerek itiraz edilecek olunursa şu şekil
de cevap veririz: 

Burada ifade ettiğiniz örneklerde "yapmak" fiili, sadece telif ve terkipten 
ibaret olan şekle taalluk etmiştir. Bu da zaten "yapma" işinin kendisidir. Telif ve 
terkip edilmiş cevher ise , kesinlikle bizim ma'mulümüz (yaptığımız şey) değildir. 
Çünkü yapmak fiilleri (� ,J ... ;) cevherlere değil, sonradan meydana gelenlere 
taalluk eder. Bu husus, bizim ile Mu'tezilenin ittifak ettiği bir meseledir. O halde, 
bunun dışında bir manaya yönelmeleri uygun olmaz. 

Onların Kur'an nazmının güzelliği ile i'cazı konusunda söyledikleri son de
rece açıktır. Ancak bizim yorumumuz ile onların yorumu farklıdır. Şöyle ki; bu 
ayet, yaratıcının tek başına yaratan olması dolayısıyla O'nun ibadeti hak ettiğini 
açıklamak ve kendisi yaratamadığı gibi, üstelik yaratılmış olanlara ibadet eden
lere karşı delil getirmek için nazil olmuştur: " (Elin izle) yonttuğunuz şeylere mi 
tapıyorsunuz?" Yani, hiçbir şey yaratamayan, kendileri de yaratılmış olan putla
ra tapıp, sizi ve yaptığınız amelleri yaratan Allah ' a  ibadeti terk mi ediyorsunuz? 
Eğer bu ayette Allah Teala amellerin yaratılışını kendisine nispet etmeyip mecaz 
yoluyla insanlara nispet etseydi bu durumda aynı ifadeden Allah' ın ileri süreceği 
bir delil söz konusu olmazdı . Çünkü O, başka cinslerin yaratıcısı olduğu halde, 
onların kendi amellerini yaratan varlıklar olduğunu kabul etmiş olacaktı. Bu du
rumda yaratma hususunda onları kendisine ortak yapmış olurdu. 

Allah Tea.Ja yoldan çıkanların sözlerinden münezzehtir. Batılı savunanların 
tökezlemeleri ne kadar da çoktur! Onların delilleri ne kadar da çürüktür! Mezhep 
kaideleri ne kadar da basittir ! Hakka tabi olanlar için hak, ne kadar da açık ve 
nettir. Allah Teala bizi, hakka uyanlardan ve ona taraftar olanlardan eylesin! 

Bu anlattıklarımızı ,  Huzeyfe'nin sözü hakkında Ebu Ubeyd'in söylediklerin
den ibarettir. Ancak Kuteybl "İslahu'l-ğalat" adlı kitabında onun bu görüşüne 
muhalefet etmiştir. Ancak bu konuda çok büyük yanlış yapmıştır. Mu'tezile her 
ne kadar bunu açıkça söylemese de, ona muvafakat ederek yorumunu benimse
miştir. " Ebu' l-Kasım'dan yaptığımız alıntı burada sona erdi .  Ebu' l-Kasım ayetin 
başka bir anlama gelmediği veya daha uygun bir manasının bulunduğu durum
larda katı tavrını koymuştur. Bizimle birlikte hakkın yanında olan herkes, Allah 
Teala'nın kulları ve onların amellerini yarattığı, kainatta hareket eden ne varsa 
yaratıcısının Allah olduğu konusunda onun yanında yer alır. Bu görüşün doğru 
olduğuna dair, Kur'an , Sünnet, akıl ve fıtrattan binin üzerinde delil vardır. Ancak 
Mu'tezileye karşı bir delil olması için özen göstererek ayeti kendisine en uygun 
manadan başka bir manaya hamletmeye gerek yoktur. Zira diğer deliller buna 
gerek bırakmaz. Onlara karşı ayetin delil oluşu, başka bir açıdandır. Biraz önce 
de ifade ettiğimiz gibi, buradaki 1.5.ıJI , L. anlamına gelir. Nitekim ileride bu konuyu 
açıklayacağız. 

. 
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Ayet-i Kerime hakkında iki konu üzerinde duracağız: 

a) Bu ayet Kaderiye'nin görüşlerine delil olamaz. 

b) Hak ehlinin mezhebinin, onların görüşünün aksi olduğuna delalet eder. 

Burada iki mesele vardır: Biri ispat, diğeri selbdir. 

a) Selb : Kaderiye, amelleri kendilerinin yarattığını ileri sürerken bu ayetin 
kendileri için bir delil olduğunu iddia etmişlerdir. Bu hususta şunları söylemişler
dir: Allah Tea.Ja amelleri insanlara nispet etmiştir. Bu da göstermektedir ki , amel
leri yaratanlar onlardır. Ancak burada bizzat ameller kastedilmemiştir. Aksine ya
pılan putlar kastedilmiştir. Allah Teala onları ve onların yaptığı putları yaratanları 
kendisinin yarattığını bildirmiştir. Bu şu anlama gelir: Putların ana maddesini, 
yani yaratmanın üzerinde gerçekleştiği maddeyi Allah yaratmıştır. Fakat onun 
şekli, yani puta dönüştüğü hali ise insanların yapmasıyla olmuştur. Allah Tea.Ja 
bunu da kullara nispet etmiştir. Buna göre putlar, insanların sonradan var etmesi 
ve yaratmasıyla olmuştur. 

Kaderiye bu ayeti bu şekilde delil olarak kullanmıştır. 

Kaderi ve Allah'ın kulların fiillerini yarattığını kabul edenlerden bazıları şöy
le demiştir: "Ayet, kulların fiillerinin Allah Tea.Ja tarafından yaratıldığı konusun
da son derece açıktır. Çünkü buradaki L.. edatı, masdariye masıdır. Bu durum
da ayetin manası şu şekilde olur: Allah sizi ve sizin amellerinizi yarattı ."  Onlar, 
Süheyli ve diğer alimlerin söylediklerini kabul etmişlerdir. 

Kaderiye, onlara karşı şu şekilde itiraz etmiştir: "Burada L.. edatı nasıl mas
dariye ması olabilir? Eğer anlam 'Sizi ve ibadetinizi Allah yarattı . '  şeklinde olursa 
putperestlere karşı nasıl delil olarak ileri sürülebilir? Böyle olması, onlara 'Al
lah Teala, bizim putlara olan ibadetimizi yarattığına göre, bunu istemektedir. O 
halde bizi nasıl bundan men eder? Bu ibadet yaratılmış ve istenmiş iken nasıl 
olurda bunu bırakabiliriz?' şeklinde kendilerini savunmayı öğretmekten başka 
ne olabilir ki? Ayeti bu şekilde yorumlamak onların ibadetini kabul etmemeye 
delil olabilir mi? 

Kaderi kabul edenler ise şu şekilde cevap vermiştir: "Eğer ayetin akışını ve 
gayesini düşünürseniz, burada delil getirmeyi anlarsınız. Allah Teala putperestle
rin hiçbir surette yaratma gücüne sahip olmayan varlıklara ibadet etmesini, ken
dilerini ve amellerini yaratana kulluk etmeyi bırakmalarını kabul etmemektedir. 
Allah Teala sizi ve amellerinizi yarattığı halde nasıl olurda ona ibadeti terk edip 
ne sizi ne de amellerinizi yaratmayan, hatta hiçbir şekilde yaratma gücüne sahip 
olmayan varlıklara ibadet ediyorsunuz? 

Bu son derece güzel bir akıl yürütmedir. 

Kur·an-ı Kerim'de insanların hiçbir şekilde yaratma gücüne sahip olmayan 
varlıklara tapmaları ve onlarla yaratıcıyı bir tutmaları defalarca yadırganmıştır: 



-
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"O halde, yaratan (Allah), yaratmayan (putlar) gibi olur mu? Hôlô düşün
müyor musunuz?"815 

"Allah 'ı bırakıp da taptıkları (putlar), h içbir şey yaratamazlar. Çünkü onlar, 
kendileri yaratılmışlardır. "816  

"İşte bunlar, Allah 'ın yarattıklarıdır. Şimdi (ey kôfirler!) O'ndan başkasının 
ne yarattığını bana gösterin! Hayır (gösteremezler)! Zôlimler açık bir sapıklık 
içindedirler. "81 7 

Buna benzer pek çok ayet vardır. 

Netice olarak diyebiliriz ki, bu ayetlerle delil getirmek isabetli olur. Zatların 
yaratıldığı gibi amellerin yaratıldığı konusunda da, delil sabit olmuştur. Buraya 
kadar anlattıklarımız, Ayet-i Kerime hakkında iki tarafın ileri sürdükleri görüşler
den ibarettir. 

Doğrusu buradaki Lo edatı mevsuledir. Ancak bu, Kaderiye mezhebinin gö
rüşlerinin doğru olduğunu göstermez. Aksine mevsule olması, onların aleyhine 
delil teşkil eder. Bu durumu açıklamaya başlamadan önce bir mukaddime ile şu 
şekilde meseleye biraz açıklık kazandırılabilir: 

Delil ileri süren veya muhatapla konuşan kimse, kendi lehine veya muhata
bın aleyhine delil getirmeden önce sadece gaye ve amacına yönelmelidir. Delil 
getiren kişi, kendisinin de muhalif olduğu bir konudaki iddianın batıl olduğuna 
dair kanıtlarını sunarken, gayesi o iddianın batıl olduğunu açıklamak olmalıdır. 
Kendisinin zıddını taşıdığı bir özelliğin kendisinde bulunduğu iddiasını reddet
meye odaklaşmalıdır. Eğer bu iddialar karşısında susup başkasının özelliklerini 
sıralamaya kalkışırsa bu, isabetli bir davranış olmaz. Bu hakikat anlaşılınca şöyle 
deriz: Allah Teala, putperestlerin putlara ibadetini reddedip, onların ibadet edil
meye layık olmadıklarını açıkladı. Surenin akışından bu ayetin ,  onların Allah'a  
ibadet etmeyi terk ettiklerini yadırgamak üzere nazil olmadığı, aksine ibadeti hak 
etmeyen varlıklara ibadet etmelerini reddetmek için nazil olduğu anlaşılır. Eğer 
Ayet-i Kerime, "Allah'a ibadet etmiyorsunuz, Halbuki o, sizi ve yaptıklarınızı 
yarattı" şeklinde olsaydı buradaki L. edatının masdariye ması olduğu kesinlikle 
ortaya çıkardı .  15.lll manasına mevsule olması güzel olmazdı. Çünkü mevsule 
olması durumur{da mana şu şekilde olurdu: "Nasıl Allah'a ibadet etmezsiniz! 
Halbuki O, sizi ve amellerinizi var etmiştir. O, var etme ve yaratma nimetleriyle 
size ihsanda bulunmuştur." Bu ve diğer mana, Lo edatının masdariye olması du
rumunda söz konusu olur. 

815 en-Nah! 1 6/1 7 .  
816 en-Nah! 16/20. 
817 Lukmfm 31/1 1 .  
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Ayetin akışına baktığımız zaman, Allah Teala'nın putperestlerin ibadeti hak 
etmeyen nesnelere tapınmalarını yadırgadığı anlaşılır. O halde", mutlaka bura
da bunun zıddı bir mana açıklanmalıdır. Bu yüzden, tapılan nesnelerin Allah' ın 
mahluku olduğu belirtilmiştir. Allah'ın yarattığı varlıklardan hiçbiri ibadet edil
meye değmez ve kendilerine ibadet edilmeyi hak etmez. 

Bu anlamın "Allah 'ı bırakıp da taptıkları (putlar), hiçbir şey yaratamazlar. "818 
ayeti ile uyum içinde olduğu düşünülmelidir. Ayrıca Allah Teala'nın, kendisini 
yaratmamış, aksine kendisinin onları yarattığı sahte ilahlara ibadet etmeyi ne 
kadar çirkin gördüğü de düşünülmelidir. 

Bu anlattıklarımız, "Sizi ve yaptıklarınızı Allah yarattı . "  ayeti ile kastedilen 
manadır. Buna benzer bir ayet de el-A'raf Suresi'nde bulunur: " (Ey Kafirler!) 
Allah 'ı bırakıp da taptıklarınız sizler gibi kullardır. "819 Yani onlar da sizin gibi ya
ratılmış kullardır. O halde nasıl olur da, yaratılmış birine taparsınız! 

Kur'an'ın yöntemi düşünülmeye şayan bir yöntemdir. Eğer Kur'an, bazıları
nın söylediği gibi Allah Teala'nın güzel sıfatlarını ve Yasin suresinde bahsi geçen 
adamın "Bana ne olmuş ki, beni yaratana ibadet etmeyecekmişim! "  dediği gibi 
yaratmanın sadece O'na ait olduğunu belirtmek isteseydi, kuşkusuz bunu ya
pardı .  Ancak burada gaye, insanlara Allah'a ibadet etmenin güzel bir davranış 
olduğunu, ibadeti yalnızca O'nun hak ettiğini belirtmeyi hedeflediği için bunu 
gerektiren delilleri sıraladı. Bu çerçevede O'nun kulları yaratan ve yoktan var 
eden olduğunu belirtti. Gerçekte bu, Allah'ın insana verdiği bir nimettir. O halde 
nasıl olur da insan, O'na ibadet etmeyi terk edebilir! Eğer "Sizi ve yaptıklarınızı 
Allah yarattı . "  ayetinden kastedilen mana bu olsaydı, şöyle denmesi gerekirdi :  
Allah 'a  ibadet etseler ya! O onları ve  amellerini yarattı . 

Bu mesele düşünülmelidir. Zira gayet açıktır. 

Ebu' l-Kasım'ın Mu'tezile'nin ayetten çıkardıkları delili açıklarken söylediği 
"buradaki L. edatı masdariye olamaz. Masdariye olması nahiv bakımından uygun 
değildir." sözü yanlıştır. Lo" edatı fiil-i has ile kullanıldığı zaman masdariye manası 
taşımaz."  iddiasının ise batıl olduğu daha önce belirtilmişti. Çünkü, müphem 
olan fiil-i has ile masdariye ması olarak kullanıldığı şu ayetlerde görülmektedir: 

· y� lj\5 �J OJ� J Lo ...ıı ı  ı�i � (Allah 'a verdikleri sözden döndüklerinden 
ve yalan söylediklerinden dolayı .  . . )820 

._,1.:.S:Jı ...ı .... .....h; r5 � (Öğretmekte olduğunuz kitap uyarınca . . . )821 

818 en-Nah! 16/20. 
819 el-A'raf 7/194. 
820 et-Tevbe 9/77. 
821 AI-i İmran 3/79. 
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0 y � r k� J J;-JI _r.A: ._,;.; 'Jı � 0 y); rs L...; (Bu, sizin yeryüzünde haksız 
olarak şımarmanızdan ve aşırı derecede sevinip böbürlenmenizden ötürüdür. )822 

Bunun örneklerini çoğaltmak mümkündür. Bu ayetlerde geçen fiiller, fiil-i 
hastır. Bunlar, yapmak anlamını ifade eden fiillerden daha özel bir manaya sa
hiptir. o halde, Lo edatı bu fiillerle masdariye manasına kullanıldığına göre yap
mak manasına gelen fiillerle masdariye olarak zaten kullanılır. 

Kaderiye'nin "Onlar yontma işine ibadet etmiyorlardı, yontulmuş olan taşlara 
ibadet ediyorlardı." şeklinde ileri sürdükleri delil, fasittir. Çünkü Lo edatı, � fiiliyle 
alakalı olarak değil, J...s- fiiliyle ilgili ola�ak kullanılmıştır. O halde, burada mevsule 
olmasından başka bir seçenek yoktur. ikincisinin masdariye olması birincisinin de 
masdariye olması anlamına gelmez. Bu şekilde yapılan bir açıklama, fasittir. 

Ebu'l-Kasım'ınlo edatının masdariye anlamına geldiği konusunda anlattıkla
rı, kendi görüşünü ispat konusunda delil olmaz. 

"Kulların fiilleri cevher ve cisimler üzerinde gerçekleşmez." iddiasına ise şu 
şekilde cevap verilir: "Kulların fiilleri cevher ve cisimler üzerinde gerçekleşmez 
sözü ne anlama gelir? Bu söz ile onların fiillerinin, cevher ve cisimleri yarat
maya taalluk etmediğini mi kastetmiştir? Yoksa onları değiştirip şekil vermeye 
bir etkisinin olmadığını mı belirtmek istemiştir? Ya da bunlardan daha geniş bir 
manayı mı kastetmiştir? Bu ifade, farklı anlamlara gelebilecek bir sözdür. Eğer 
bunlardan ilkini kastetmişse, bu kabul edilir. Ancak, buradan bu sonuç çıkmaz. 
Çünkü Lo edatının mevsule olması, bunu gerektirmez. Putların insanlar tarafın
dan yapılması, onların yapıldığı ana maddenin de insanlar tarafından yapıldı
ğı sonucunu doğurmaz. İnsanların put yapması, "Ev yaptım" ,  "Kapı yaptım . " ,  
"Duvar yaptım . " ,  "Elbise yaptım." cümlelerinde olduğu gibi bir yapmadan iba
rettir. Bu hak'ikl bir kullanımdır. Akla, dile, dine ve örfe uygundur. Bu tartışılmaz 
bir husustur. Bu cümleler putların yapılmış olmasıyla aynıdır. Eğer fiillerin cevher 
ve cisimlere şekil vermede bir etkisinin olmayacağını kastediyorsa bu, kesinlik
le batıldır. Eğer bununla ortak bir ölçüyü kastediyorsa yine bu, batıldır. Çünkü 
böyle bir görüş, hakkı ve batılı nefyeder. Batılın nefyedilmesi doğrudur, ancak 
hakkın nefyedilmesi ise batıldır. 

Onların amellerinin cevher ve cisimler üzerinde gerçekleşmesi mümkündür. 
Bu da efal-i hassa'dan biriyle ifade edilebilir. Bunun delili ise şu ayeti kerime
dir: 0 � L.. 0J..ı....üİ (Yonttuklarınıza mı ibadet ediyorsunuz? ) .  Bu ayette geçenL.. 
edatı mevsuledir. Kulların fiili olan yontmanın cisim üzerinde geçekleştiği ifade 
edilmiştir. O halde, efal-i hassanın cisimler ve cevherler üzerinde gerçekleşmesi 
ile efal-i ammenin cisimler ve cevherler üzerinde gerçekleşmesi arasında ne fark 
vardır? Putun kendisi put olması için yapılmadı .  Aksine insanların amelleri onu 

822 Gafir 40/75 .  
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put haline getirdi ve bu yüzden onlara put dendi. Tıpkı putların yine insanların 
fiiliyle yontulup, yontuk vasfını aldıkları gibi .  Bu durum gayet açıktır. 

Ebu'l-Kasım'ın Kaderiye ' nin iddialarını çürütürken verdiği cevapta geçen 
"Sayfa yaptım. " ,  "Kase yaptım."  gibi cümleler hakkında şunu söyleriz: Bu cüm
lelerde fiiller, birleştirip terkip etmek olan şekille alakalıdır. Bu da yapmanın ta 
kendisidir. Bu ayette de fiil, taşın yontulup düzeltilerek puta dönüşmesi olan tas
vire yöneliktir. 

Yine o, "Bu ayet yaratmanın sadece kendisine ait olduğu için Yaratıcı'nın 
ibadeti hak ettiğini belirtir. " demişti. Bunun cevabı daha önce verilmişti. Ayet-i 
Kerime putların ,  Allah'ın yarattığı nesneler olması hasebiyle onların ibadet ede
ceği ilahlar olamayacağını açıklamak için nazil olmuştur. Bunun da Kur'an! şa
hitlerini sıralamıştık. 

"Burada 'Yonttuklarınıza ibadet mi ediyorsunuz? Oysa Allah onları yarattı . '  
demek yeterli olurdu. Bunu demek yerine 'Sizi de  yaptıklarınızı da  Allah yarattı . '  
ifadesinin tercih edilmesinden, putperestlerin kendilerini ve yaptıklarını yaratan 
Allah'a ibadeti terk etmeleri konusunda onlara karşı delil getirmenin hedeflen
diği anlaşılır. " şeklinde bir itiraz ileri sürülürse şu şekilde cevap verilir: Allah' ın 
ilahları ve onlara tapanları yarattığı anlatmasında, putperestlerin kötü halleri, 
yanlış düşünceleri, Allah' ı bırakıp putlara tapmaları konusunda akıllarının ken
dilerini yanılttığının açıklaması bulunmaktadır. Burada sadece Allah Tea!a'nın 
ilahları yarattığını belirtmekle yetinilmemesi bu manaları içerir. Allah Teala sizi 
ve sizin gibi yaratılmış olan ibadet ettiklerinizi de yarattıysa, o halde akıllı kimse 
nasıl olur da kendisi gibi birine ibadet edebilir, onu ilah kabul edip, son derece 
ta'zim , saygı ve sevgi göstererek onu birler. Kendinize ve Rabbinize bundan daha 
büyük bir zulüm yapabilir misiniz? Allah Teala bu manaya şu Ayet-i Kerimede 
işaret etmiştir: " (Ey Kafirler! ) Allah' ı b ırakıp da taptıklarınız sizler gibi kullardır. "823 
İbadet edilen varlığın ,  ibadet eden varlık gibi olmaması gerekir. Eğer ibadet edi
len , ibadet eden gibi olursa, yaratılmış bir kul olur. Ma'bCıd'un yaratıcı bir Rab 
olması gerekir. 811, akıl yürütmelerin en güzeli ve en açığıdır. Bunun sayesinde, 
ayetin akışından hangi anlamın kastedildiği sabahın aydınlığı gibi ortaya çıktı. Bu 
anlamın açıklanması da cnlaşılır hale geldi. Allah'a hamdolsun ki , bu noktada 
çıkarılan problem çözüldü ve ayetin manasında bulunan kapalılık zail oldu . İbn 
Kuteybe' nin de bu ayetin Tefsiri : ini yaparken başarıya muvaffak olduğu ortaya 
çıktı. Ayrıca kulların amellerinin yaratıldığı hususunda Ehl-i Sünnetin görüşlerine 
paralel görüşler ileri sürdüğü anlaşıldı .  

Okuyucular, bu ayetin yorumunu uzattığımızı düşünmesınler. Çünkü burada 
onlara, ilmi toplantılarda zar zor işitebilecekleri konuları ayrıntılı biçimde anlattık. 
Kaynakların genelinde bulunmayan temel kaide ve prensipleri verdik. 

823 el-A'raf 7/194. 
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"L. edatının mevsO!e olduğunu takdir ettiniz. O halde kulların fiillerini Allah ' ın 
yarattığına dair bu ayetin delil olmasını açıklayacağım ."  sözünüz nerde kaldı? 
şeklinde bir itiraz yapılacak olursa, şöyle cevap veririz: Evet, bu konuda bir vaat
te bulunmuştuk. Şimdi bu vadimizi gerçekleştirmenin zamanı geldi: 

L. edatının mevsO!e olduğu takdirine göre, şu şekilde bu ayeti Allah ' ın, kul
ların fiillerini yarattığına delil olarak getiririz: Allah Teala kulları ve kulların yap
tığı putları yarattığını bildirdi. Putlar, kulların çalışması sonucu put oldu. Taşlara 
put ismi, ancak kulların onları bu hale getirmeleri neticesinde verilir. Allah Teala 
Halık (yaratıcı) olunca, bu ismin hakkıyla kullanılması O'nun, hem ana maddesi, 
hem de sokulduğu şekil ile tamamen putların da yaratıcısı olduğu anlamına gelir. 
Putların yapıldığı ana madde Allah tarafından yaratıldığı gibi, onların sonradan 
aldıkları şekiller de Allah tarafından yaratılmıştır. Buradan, kulların ham madde
yi puta dönüştürürken yaptıkları amellerin de Allah tarafından yaratıldığı sonu
cu ortaya çıkar. Çünkü taşı puta dönüştürme işi, bizzat kulların hareketlerinden 
sadır olmaktadır. Allah Teala kulların hareketlerini yaratan olunca , onların davra
nışlarından kendi yarattığı varlıklar zuhur ederse, bunlar da O'nun mahluku olur. 
Bu yapılan izah, L. edatının masdariye olduğunu ileri sürerek yapılan izahlardan 
daha güzeldir. 

Bu ayette anlattıklarımızın bir benzeri de, ıJ �\ �I J ��� � L\ � �i) 
ıJ .f.5 J- LA ...ı!.A � r-.fJ lJl;:. j (On/arın zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da 
onlar için büyük bir ibrettir. Onlar için, bunun gibi binecekleri başka şeyler de 
yarattık. )824 ayeti hakkında geçerlidir. Yapılan en sahih yoruma göre, bu ayette 
geçen bunun gibi ifadesi ile gemiler kast edilmiştir. Burada gemilerin yaratıldığı 
haber verilmiştir. Gemiler de, ancak kulların fiilleri sayesinde gemi olmuştur. 

Burada geçen bunun gibi ifadesi ile develeri kastederek kara gemilerinin 
kastedildiğini söyleyenler şu iki nedenden dolayı doğrudan uzaklaşmışlardır: 

a) ul!..o (bunun gibi, benzeri) sözcüğü, ne hakikatte ne de lügatte gemi anla
mına gelir. Biri diğerinin yerine geçebiliyorsa onun için misi kelimesi kullanılır. 
Benzerlik ancak gemiler arasında olabilir. Deve ile gemi arasında bir benzerlikten 
söz etmek mümkün değildir. 

b) Bu ayetin hemen peşi sıra "Dilesek onları suda boğarız. O zaman ne onla
rın imdadına koşan olur, ne de onlar kurtarılırlar. "825 ayetinin gelmesi, bir önceki 
ayette onların bindikleri takdirde Allah Teala'nın boğulmalarını takdir edeceği 
gemilerin kastedildiğini gösterir. 

Burada Allah Teala insanlara iki açıdan onlara verdiği nimeti zikretmiştir: 

824 Yasın 36/41-42. 
825 Yasin 36/43. 
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a) Onların gemilere binmesini sağlaması. 

b) Gemilere bindikleri zaman boğulmaktan onları koruması . 

Buna benzer şekilde bir akıl yürütme de şu ayet hakkında yapılmıştır: 

Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda da sizin için 
barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koru
yacak zırhlar yarattı. Size olan n imetini Müslüman olasınız diye işte bu 
şekilde tamamlamaktadır.826 

İnsanların sıcaktan korunmak için giydiği elbiseler, kendileri tarafından üre
tilmiştir. Ancak Allah Teala, onları kendisinin yarattığını bildirmiştir. Halbuki elbi
seler, insanların ameli ile meydana gelmiştir. 

Benzer bir durum da şu Ayet-i Kerimede geçerlidir: 

Allah, evlerinizi sizin için bir huzur ve sükun yeri yaptı ve sizin için davar 
derilerinden gerek göç gününüzde, gerekse konaklama gününüzde, ko
layca taşıyacağın ız evler; yünlerinden, yapağı/arından ve kıllarından bir 
süreye kadar faydalanacağınız bir ev eşyası ve bir ticaret "!alı meydana 
getirdi.827 

Bu ayette geçen hayvan derilerinden yapılan çadır evler, insanlar tarafından 
yapılmıştır. Yine de onları, Allah' ın yarattığı belirtilmiştir. 

"Bu ayetlerde ev, gemi vs. gibi nesnelerin, bu hallerinin değil de, ana mad
delerinin Allah tarafından yaratıldığı belirtil iyor. " şeklinde itiraz edilecek olursa şu 
şekilde cevap veririz: Ana maddelere, insanların kullandığı bu isimleri söylemek 
uygun olmaz. Bu isimler ancak, söz konusu maddeler yapılıp mevcut şekillerini 
aldıktan sonra onlara verilebilir. Allah Teala da, onların bu halleriyle kendisinin 
yarattığı yaratılmış nesneler olduğunu bildirdi. 

Her şeyin en doğrusunu en iyi Allah Teala bilir. 

Bu ayette geçen L.. edatı, bazılarının ifade ettiği gibi masdariye ması olursa 
yine delil getirmeye elverişli olur. Ancak bu şekilde delil getirmek, hiç de güçlü 
değildir. Çünkü bu durumda, Allah' ın putperestlerin kendi elleriyle yonttukları 
nesnelere ibadet etmeleri çirkin bulması ile o putları oyup onlara tapmaları es
nasında yaptıkları amelleri kendisinin yarattığını bildirmesi arasında bir uyum 
meydana gelmez . 

Evla olana göre buradaki L. edatı mevsOledir. Buna göre mana şu şekilde 
olur: Allah sizi yarattı, kendi ellerinizle yaptığınız ilahlarınızı da yarattı . Onlar da, 
Cenab-ı Allah' ın mahlukudur. O'na ortak olan ilahlar değildir. 

--------

826 en-Nahl 1 6/8 1 .  
827 en-Nahl 1/80. 



Sure :  37 • Saffat Su resi •!• 473 

Allah Teala, onların yapmalarını ve yaptıklarını kendisinin yarattığını haber 
vermiştir. Bu durumda bununla putların yapıldığı maddelerin kastedildiği söyle
nemez. Çünkü onların yapıldığı madde insanlar tarafından yapılmamıştır. Zira 
bu maddelere ancak insanların yapmalarından sonra yapılmış denebilir. 828 

Her ikisi de teslimiyet gösterip, onu alnının yanı yere gelecek şekilde ya
tırınca 

İbrahim peygamber oğluyla birlikte en mükemmel şekilde Allah'ın emirlerini 
yerine getirmek için koşuşturuyordu. Kendisine emredilen Kurban buyruğunu 
yerine getirmek için kararlılık içinde idi. Bu yüzden hiç tereddüt etmeden oğlunu 
yan olarak yere yatırdı .  Bıçağı alıp oğlunun boynuna uzandı. Bu esnada kendi 
nefsinden ve oğlundan yüz çevirdi .  Tamamen kendini Allah' ın emrini yerine ge
tirmeye vermişti. Kalbi ve iç dünyası bütündü. Allah'ın emrini yerine getirmeye 
mani olacak her türlü engeli aşmıştı. 

Her ikisi de teslimiyet gösterip Yani İbrahim (a.s . )  ile onun oğlu Allah' ın em
rine boyun eğdiler. Ne babadan, ne çocuktan bir itiraz geliyordu . . .  Söz konusu 
olan tam anlamıyla bir teslimiyet ve boyun eğmekten başka bir şey değildi. 

Onu alnının yanı yere gelecek şekilde yatırınca Yani, oğlunun yüzünün bir 
tarafını yere yatırdı .  �I uyku esnasında yüzün yere konan tarafı anlamına 
gelir. Burada boğazlanmak istenenin yatırılış şekli kastedilmiştir. 829 

Ilyôsfn'e selôm olsun! 

İlyasln kelimesi iki şekilde okunmuştur.830 

Birinci Kıraat: İsmall (�L...... 1 )  kelimesinin vezninde İlyasln (�L)J) şeklin
de okunmuştur. Bu durumda iki açıklama söz konusu olur: 

a) İlyasln kelimesi Hz. İlyas peygamber' in ikinci adıdır. Tıpkı melek Mikfül'in 
bir adının da Mika! olduğu gibi. 

b) İlyasln kelimesi çoğuldur. Bunun da iki şekilde izahı söz konusudur: 

1 .  İlyas! kelimesinin çoğuludur. �ır.-" örneğinde olduğu gibi bu kelimenin 
aslı iki ya ile ..:r.-.:--L)! şeklindedir. Daha sonra tahfif için yalardan biri hazfedilip 
�L)! denmeye başlanmıştır. Bu kelime ile Hz. İlyas'a tabi olanlar kastedilir. 

828 Şifüu'l-alil, s. 55. 
829 Medaricu's-salikin ili , 206. 
830 bk. İbn Mücahid, Kitabu's-seba fi' l-kıraat; Taberi, Cami ' ,  XXI l l ,  94. 
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Buna benzer bir hususu da Sibeveyhl, .:.ıJ_,.. .... ;,\ıı ve .:.ı�\ı ı kelimeleri hak
kında nakletmiştir. 

2 .  İlyas kelimesinin çoğuludur. Bu durumda ya harfi hazfedilmiştir. 

İkinci Kıraat: 0:-'� JT � r ';}....,. şeklinde okunmuştur. Bunun da birkaç izahı 
vardır: 

a} Yasin, İlyas peygamber'in babasının adıdır. Bu yüzdenJT (aile) lafzı ona 
nispet edilmiştir. Tıpkı �1.r.J JT örneğinde olduğu gibi. 

b) 0:-'� JT bizzat İlyas peygamberin adıdır. Bu durumda JT (aile) lafzı Yasln'e 
nispet edilmiştir. JT lafzı ile de öncekilerin ifade ettiği gibi Yasln' in kendisi kaste
dilmiştir. 

c) Burada nispet yası hazfedilmiştir. Şöyle ki, � (Yasin) denir. Fakat bunun 
aslı daha önce ifade edildiği gibi ._r.- �'dir. JT lafzı ise onlara bağlı olanları ifade 
eder. 

-

d) � (Yasin) Kur'an demektir. JT lafzı ile de Kur'an ehli kastedilmiştir. 

e) Bununla Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, onun ailesi, akrabaları ve 
bağlıları kastedilmiştir. Nitekim ileride bu konuya tekrar dönülecektir. 

Bütün bu görüşler zayıftır. Müfessirlerin bu görüşleri ileri sürmelerine Jİ laf
zının � lafzına izafe edilmesini problemli görmeleri neden olmuştur. Burada 
bahsi geçen peygamberin adı İlyas ve İlyasln'dir. Mushafta ayrık olarak naklet
mişlerdir. Bazı kurralar da bu kelimeyi � JT şeklinde okumuştur. Bir grup alim 
şöyle demiştir: Onun birkaç adı vardı. Yasin , İlyas ve İlyasin bunlardandır. Diğer 
bir grup alim ise "Yasin başkasının ismidir. " dedikten sonra bunun kimin ismi 
olduğu konusunda ihtilaf etmişlerdir. Kelbi Yasin' in Hz. Muhammed' in -sallallahu 
aleyhi vesellem- ismi olduğunu söylemiştir. Başkaları ise bunun, Kur'an' ın adı oldu
ğunu belirtmiştir. Bütün bunlar apaçık yalan yanlış yorumlardan ibarettir. Bunla
rın hiçbirine ihtiyaç yoktur. 

Doğrusunu en iyi Allah bilir. Ancak bizim kanaatimize göre en doğrusu şu
dur: Bu kelimenin aslı t=" .r.! Jİ örneğinde olduğu gibi � JI' dir. Daha sonra 
kelimenin başındaki elif-lam harfleri ictimfü emsal ve ismin mahzuf olana dela
letinden dolayı hazfedildi. Bu tür örnekler Arap kelamında çoktur. Emsaller bir 
araya geldiği zaman hepsini birden telaffuz etmekten hoşlanmazlar. Bu yüzden 
hazfi karışıklığa yol açmayacak harfleri hazf ederler. Ancak emsallerin bir araya 
gelmediği yerlerde harfleri hazfetmezler. mesela �J ,,) : ,jı ,.)! kelimelerin
den nun harfi hazfedilmiştir. Ama A ifadesinde herhangi bir ha

.
zif söz konusu 

değildir. J.J kelimesindeki lam harfi nCın harfine benzediği için, rn1n ile birlikte 
onu da hazfetrnişlerdiL Araplar özellikle de yabancı b ir ismi kullanınca ve onu 
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kendilerine göre değiştirince bu yola başvururlar. Bu yüzden bu isme bir defa
sında ''-"'L:l! bir keresinde 0-:-"L:l! ve bir başka seferinde ı...r." _ demişlerdir. Belki de 

'-"'4bile demiş olabilirler. 

Kıraatlerden birine göre selam ona verilmiştir. Diğerine göre ise, ailesine ve
rilmiştir. Buna göre JT hakkında iki görüşe meyleden insanlar arasındaki ihtilaf 
şu şekilde bertaraf edilir: JT kelimesi eğer tekil olarak kullanılırsa, mudafun ileyh 
de ona tabidir. Şu ayette olduğu gibi: '-:"'ı.Llı D\_0y.1_JT ı#.�t (Firavun ailesin i  
azabın en  çetinine sokun!)831 Hiç kuşkusuz bu ayette Firavun JT kelimesinin ifade 
ettiği_ anl�mın içinde yer alır. Bu husus şu ayette de geçerlidir: �_,&;1 JT �.b:.i :ıiJj 
�_,)� r4Ll uıfaı \.} �j (".;_:: ı4 (Andolsun ki, b iz de Firavun'a uyanları ders 
alsınlar diye yıllarca kuraklık ve mahsul kıtlığı ile cezalandırdık. )832 Diğer örnek
lerde de aynı durum söz konusudur. 

Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Allah 'ım Ebu 
Evfô 'nın ailesine merhamet et!" Hiç kuşkusuz Ebu Evfü da bu duanın kapsamına 
girer. 

Yine Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Allah 'ım 
Muhammed'e ve onun aline (ailesine) merhamet et! Tıpkı İbrahim ailesine mer
hamet ettiğin gibi. " Bu dua Buhari'nin naklettiği rivayetlerin çoğunda, bu şekilde 
geçmektedir. Bu duada da İbrahim peygamber al (aile) kavramının içine dahildir. 
Muhtemelen "Kişinin ailesi, kendisidir. " diyenler de bu manayı kast ediyordur. 

Önce kişinin kendisi zikredilir, sonra da al zikredilirse, kişi al lafzının içine gir
mez. Kısacası ,  bir ismin al lafzı ile birlikte kullanılmasıyla kullanılmaması arasında 
fark vardır. Mesela..1..ı_j JT_, �) l.l.ı. ki (Bunu Zeyd'e ve ailesine ver. ) cümlesinde, 
al lafzı Zeyd' i  kapsamaz. Ama ..1..ıj J'J 1.l.ı. ki cümlesindeki al lafzı ,  ailesi ile birlikte 
Zeyd' i  de kapsar. Bunun örnekleri çoktur. Başka yerlerde bunları zikrettik. Hasılı 
lafzın manaya delaleti tek başına veya bir lafızla birlikte zikredilmesine göre de
ğişir. Örneğin fakir ve miskin kelimeleri böyledir. Bu iki kelime yan yana gelince 
iki farklı zümreyi gösterir. Ayrı ayrı zikredilince ise, aynı zümreye delalet eder. Bu 
yüzden,  zekat alabilecek gruplar arasında iki ayrı grup olarak geçmiştir. Keffaret 
konusunda ise, tek grubu ifade etmişlerdir. İmar. Islam, iyilik-takva, kötülük
çirkinlik, fısk-isyan vb. kavramlarda aynı durum söz konusudur. Bununla ilgili 
Kur'an-ı Kerim' de çok sayıda örnek vardır.833 

831 ôafir 40/46. 
832 el-A'rfıf 71130. 
833 Celau'l-efham s. 1 1 7-1 19. 
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131 .  İşte biz güzel davrananları böyle mükô.fatlandırırız. 
132. Çünkü O bizim mü 'min kullarımızdandı. 
133. Lut da gönderilen peygamber/erdendi. 
134. Onu ve ailesini kurtardık. 
135. Yalnız azaba uğrayanlar arasında kalan ihtiyar bir kadın hariç. 
136. Sonra diğerlerini yok etmiştik. 
137. Doğrusu siz, sabahleyin onlara uğrar üzer/erinden geçersiniz. 
138. Ve geceleyin. Düşünmüyor m usunuz? 
139, 140, 141 . Yunus da gönderilen elçi/erdendi. Dolu gemiye kaç

mıştı. Kur'a çekti ve kaybedenlerden oldu. 

Tefsiri: 

Zekeriya ve Yunus peygamber kur'a yöntemine müracaat eden iki büyük 
peygamberdir. Dört mezhep imamı, sahih bir yolla bize ulaşan bizden öncekile
rin şeriatını  delil olarak kullanmışlardır. 834 

834 et-Turuku' l -hükmiyye s. 294. 
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142. Yunus kendini kınayıp dururken onu bir balık yuttu. 

143, 1 44. Eğer Allah 'ı tesbih edenlerden olmasaydı, tekrar dirilecek
leri güne kadar onun karnında kalırdı. 

145. Halsiz bir vaziyette kendisini dışarı çıkardık. 

146. Ve üstüne (gölge yapması için) kabak türünden geniş yapraklı 
bir nebat bitirdik. 

147. Onu, yüz bin veya daha çok kişiye peygamber olarak gönder
dik. 

148. Sonunda ona iman ettiler, bunun üzerine biz de onları bir sü-
reye kadar yaşattık. 

149. Putperestlere sor: Kızlar Rabbinin de erkekler onların mı? 

150. Yoksa biz melekleri onların gözü önünde kız olarak mı yarattık? 

151 ,  1 52. Dikkat edin, kesinlikle yalan uydurup söylüyorlar; ''Allah 
doğurdu" diyorlar. Onlar şüphesiz yalancıdırlar. 

153. Allah, kızları oğullara tercih mi etmiş! 

1 54, 1 55, 1 56. Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz? Hiç düşün
müyor musunuz? Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var? 

1 5 7. Doğru sözlülerden iseniz, kitabınızı getirin !  

1 58. Allah ile cinler arasında da b i r  soy birliği uydurdular. Andolsun, 
cinler de kendilerinin hesap yerine götürüleceklerini bilirler. 

1 59, 1 60. Haşa, Allah, onların nitelendirmelerinden yücedir. Ancak 
Allah 'ın halis kulları bunun dışındadır. 

Tefsiri: 

Burada Cenab-ı Allah, halis kulları dışında diğer bütün insanların O'na ya
kıştırdığı nitelendirmelerden kendisini tenzih etmiştir. Allah'ın halis kulları ise 
peygamberlerle onlara tabi olanlardır. 835 

Selef alimlerinden pek çoğu bu ayette geçen Allah' ın halis kullarını  peygam
berler olarak tefsir etmiştir. 836 

835 Celau'l-efham s. 9 1 .  
836 es-Savaiku'l-mürsele, 1 ,  153 .  
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' 0 'ı·� t.; - • �t_; J .  _, r· 
� ' ' ' �I 

1 61 ,  1 62, 1 63. (Ey Müşrikler!) Ne siz, ne de taptıklarınız, Cehenneme 
girecek olandan başkasını kandırıp Allah 'ın yolundan çıkaramazsınız. 

Tefsiri : 

Bu ayet şu anlama gelir: Siz, sadece O'nun ezeli ilminde Cehennemi boy
layacakları kesinleşen kimseleri aldatıp Allah'a ibadetten çevirebilirsiniz. Ancak 
böyleleri sizin aldatmanızla yoldan çıkar. 837 

c,;J Gµ 4 \ 1  otc �)DJı � GbJ 4 \ 1  t t f fo filo � '-J� l� Llj 
0�J\İı � ıj� t;� j� ) 4 ' wt'0)):] ı)ts 0µ 4 1 1 ıt .)�ı 
4 w · t ;)� ....;_;..:j � IJ� 4 1 1 <\ t  �l �I �� [5j 4 1 1 A ' .,,,, o .. .; c. cı , 
,J ' y .,.  '.h. 0 ' . ,_: - ıı ! � 1 ,:lj\ ,J ' y ' '.h. � 1 - • ! 1 \ �.)l:.ıJ L:.:..ili 1 ! �- :. ..il} "{ r .JJ� r- , v • "' r � .r-- _ . _ . J . ' , 

��i.J 4 w t t � J;_ � jp � wıt 0AWı f.ıi L� �µ 
r�:>� J) I � �; 4 w ıt ;)� �ıW\ 4 \ V ot 0J_} ?'.! �j-j 
�_;..j �tj � \ VAt'� J;_ � Jyj � \ V Yt �}}:JI t� �[j 

c � •)L.j � ' A . , ı)� � ��I �) �J .)� 4 \ V <\t  ZJ.J_;.;':� 
� , A .,. t �wı �) � wıj 4 , A , t"0:L�ı 

1 64, 1 65, 166- (Melekler şöyle derler: ) Bizim her birimiz için, bili
nen bir makam vardır. Şüphesiz biz, orada sıra sıra dururuz ve şüphesiz 
Allah' ı  tesbih ederiz. 

1 67, 1 68, 169. Putperestler: Eğer öncekilere verilenlerden bizde de 
bir kitap olsaydr, mutlaka Allah 'ın ihlaslr kullan olurduk! diyorlardr. 

1 70. İşte şimdi onu inkar ettiler. Ama ileride bileceklerdir! 

1 71 .  Anda/sun ki, peygamber kullarımıza söz vermişizdir: 

1 72. Onlar mutlaka zafere ulaşacaklardır. 

1 73. Bizim ordumuz şüphesiz üstün gelecektir. 

1 74. Onun için sen bir süreye kadar onlara aldırma. 

837 Ravdatu'l-muhibbln , s .  51 . 
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1 75. Onların halin i gör, onlar da görecekler. 

1 76. Azabımızı acele mi istiyorlar? 

1 77. Azap yurtlarına indiğinde, uyarılan/arın (fakat yola gelmeyenle-
rin )  sabahı ne kötü olur! 

1 78. Sen bir zamana kadar onlara aldırma. 

1 79. Onların halini gör, onlar da göreceklerdir. 

1 80, 181 ,  182.  Kudret ve şeref sahibi Rabbin onların n itelendirmele
rinden yücedir. Selam olsun gönderilen elçilere! Hamd, alemlerin Rabbi 
Allah ' a mahsustur. 

Tefsiri : 

Bu Ayet-i Kerimede Allah Teala insanların yakıştırdığı sıfatlardan kendisini 
tenzih etti. Sonra kendisine nispet ettikleri sıfatlarda kusur ve eksikliklerden uzak 
durdukları için peygamberlere selam verdi. Daha sonra mükemmel manasıyla 
hamde layık olmaya vesile olan sıfatları sadece kendisinin taşımasından dolayı 
zatını övdü. 

Bundan yararlanarak Ehl-i Sünnetin İmamı Muhammed İbn İdris eş-Şafü 
(rh .a . )  kitabının mukaddimesini oluşturmuştur.838 Söz konusu mukaddimede 
şöyle demiştir: "Hamd, kulların kendisini tavsif ettiğinin ötesinde kendisini tav
sif eden Allah'a mahsustur. " Bu sözüyle İmam Şafü, Allah' ın sıfatlarının yaratıl
mışların görüşüyle değil de, ancak nakil yoluyla bilinebileceğini ve sıfatlarının 
kulların tavsifinin ötesinde olacağını ifade etmiştir. Bu söz onun, Allah Teala'nın 
kendisi için var olduğunu belirttiği kemal sıfatlarının varlığını ve kendisine ya
kıştırılan kusur, eksiklik ve benzetmeden O'nun münezzeh olduğunu ifade eder. 
Allah Teala insanların kendisine yakıştırdığı sıfatlarla tavsif edilmez. O, ancak 
kendisini tavsif ettiği gibi tavsif edilir. 

İmam Şafü mukaddimesine şöyle devam etmiştir: "Nimetlerinden birine 
şükretmek ancak O'nun tarafından lütfedilen bir başka nimetle mümkün olan 
Allah'a hamd olsun.  O'nun önceki nimetine şükretmek ancak şükretmeyi gerek
tiren başka bir nimeti ile mümkün olur." 

Bu yukarıdaki sözüyle İmam Şafü şükrün, ancak şükredene bahşedilen bir 
nimet ile meydana geldiğini ifade etmiştir. Bu söz, onun sıfatları ve kaderi kabul 
ettiğini gösterir. Deha sahibi Müslümanlar ile o ilk Müslüman nesil bu düşünceyi 
taşıyordu.  Onlardan sonra gelen TabiCın , farklı görüşler içinde doğru olanı tercih 
etmeyi başardı. Daha sonra gelenler de onlara tabi oldular. Bu şekilde bir önceki 
nesil bir sonraki nesle tavsiyede bulundu. Sonradan gelen öncekilere tabi oldu . 
Bu şekilde peygamberlerine tabi olup onun izinden ilerlediler.839 

838 eş-Şafii, er-Risale, s. 8. 
839 es-Savfüku' l-mürsele s. I, 1 53-154. 
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Kudret ve şeref sahibi Rabbin onların nitelendirmelerinden yücedir. 
Selam olsun gönderilen elçilere! Hamd, alemlerin Rabbi Allah 'a mah
sustur. 

Bu ayette Allah Teala kendisine sıfat yakıştıranların nitelemelerinden zatını 
tenzih etti, onların uydurdukları noksan ve kusurlardan uzak duran peygam
berlerine de selam verdi .  Son olarak da, kendisini övdü . Çünkü O, hamdi hak 
etmesine vesile olan bütün kemal sıfatları ile muttasıf ve hamdinin kemaline 
yakışmayan her türlü noksanlıklardan da münezzehtir. 840 

840 Celau'l-etham, s. 9 1 .  
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Rahmô.n ve Rahim A llah 'ın adı ile 

1 .  Öğüt dolu Kur'an'a and olsun ki 

2. Aksine kafirler büyüklük toslamakta ve muhalefet etmektedirler. 

3. Onlardan önce nice nesiller helak ettik. Onlar da feryad ettiler. 
Halbuki kurtulma vakti değildi. 

4. Kendilerinden bir korkutucu geldi diye hayret ettiler ve kafirler: 
"Bu bir büyücü, bir yalancıdır" dediler. 

5. ''Acaba o, bunca ilahı tek bir ilah mı  yaptı? Muhakkak bu, çok 
şaşılacak bir şeydir. " 

6. Onlardan elebaşları: "Yürüyün ve ilahların ıza ( ibadette) direnin. 
Şüphesiz ki bu istenen bir şeydir" diyerek kalkıp gittiler. 
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7. "Biz, bunu öbür dinde işitmedik. Bu, ancak bir uydurmadır. " 

8. ''Aramızdan bu Zikir onun üzerine mi  indirildi?"  Hayır, (aslında) 
onlar Benim zikrimden şüphededirler. Hayır, onlar henüz azabımı tat
madılar. 

9. Yoksa gôlip, çok çok bağışlayıcı Rabbinin rahmet hazineleri, onla
rın yanında mıdır? 

1 O. Yahut göklerle yerin ve aralarında olanların mülkü onların mıdır? 
O halde sebeplerine yapışıp yükselsinler. 

1 1 .  Burada gruplardan yenilgiye uğratılmış bir ordu. 

Tefsiri : 

Birinci ayette muksemun bihin (kendisiyle yemin edilenin) şanının yüce ol
ması, kulların ihtiyacı olan hususları hatırlatması ,  şeref ve değer taşıyan öğüt 
dolu olarak nitelendirilmesi muksamun aleyhin (kendisi için yemin edilenin) ne 
olduğunu gösterir. Ayrıca kafirlerin söylediği gibi uydurma olmadığını ,  aksine 
Allah katından inen hak olduğunu gösterir. 

Bu görüş, ilk dönem ve son dönem müfessirlerinin bir çoğu tarafından ileri 
sürülen şu yorumun anlamıdır: 

Bu ayette yeminin cevabı mahzuftur. Takdiri ise şu şekildedir: � c.ıT �\ 0! 
(Şüphesiz ki Kur'an, haktır. ) 

Bu izah , bu şekildeki her yerde aynen geçerlidir. Bazı müfessirlerin yeminin 
cevabı olarak. . . 0) l.r" r�.ı...; l.r" �1 r5 (Onlardan önce nice nesilleri helôk ettik. )841 
ayetini zikretmiştir. Buna göre yemin ile cevabı arasına da ör J \J.}5 c:r.,jj\ J: 
,jLQ...,.:,J (lnkôr edenler, bir gurur ve tefrika içindedirler. )842 ayeti mutarıza cümlesi 
olarak girmiştir. Ancak bu yorumun doğru olm::ısı uzak bir ihtimaldir. Çünkür5 
lafzı yeminin cevabında vuku bulmaz. Mesela') l. �\ f5 .uıJ (Allah'a yemin 
ederim ki, nice mal infak ettim . ) ,  \J.....ç. �i r5 �� (Allah'a yemin ederim ki , nice 
köle azat ettim . )  denmez. Bu görüşü ileri sürenler, bunu bildikleri için bu ifadenin 
cevaba uygun hale gelebilmesi için bir takdirde bulunarak görüşlerini destekle
mişlerdir. Söz konusu takdir şu şekildedir: l:..51,ı,\ � 

Bu görüşten daha da isabetsizi, bazılarının ileri sürdüğü şu görüştür: Bu ye
minin cevabı,  J-.-)\ '-:"..iS '1! J5 ıJ) (On/arın her biri gönderilen peygamberleri 
yalanladı/ar. )843 ayetidir. 

841 Sad 38/3 . 
842 Sad 38/2 . 
843 Sad 38/14. 
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Bu görüşten daha da isabetsizi, bazılarının ileri sürdüğü şu görüştür: Bu 
ayetteki yeminin cevabı, �Lı.J ,y J L. l:.! j) ı.ı,,, L.ıJ (Şüphesiz bu, bizim verdiğimiz 
rızıktır. Ona bitmek ve tükenmek yoktur. )844 

Cevap olarak ileri sürülen görüşlerden ayete lafız bakımından en yakın ama 
mana bakımından uzak olan yorum ise Katade ve diğer müfessirler tarafından 
yapılmıştır. Onlara göre ayetin cevabı845 IJfi J-.lll J: ayetidir. Bu yorum, J 
� JL f""�� .:.ıi I�� J: �\ .:.ıT _;JIJ (Kaf. Şerefli Kur'an'a anda/sun! ara/arın
dan bir uyarıcının gelmesine şaştılar. )846 ayeti hakkında da dile getirilmiştir. 

İbnu'n-nazım bunu şu şekilde izah etmiştir: J lafzı kendisinden sonraki haberi 
tekit eder. Bu haliyle kendisinden sonra geleni tekit etme bakımından �! gibidir. 

J: edatının burada .:.ıı konumunda olduğu söylenmiştir. Çünkü her ne kadar 
kendisinden önce geçen bir bilgiyi nefyetmek gibi başka bir manası olsa da, 
kendisinden sonra gelen haberi tekit etmektedir. Sanki Allah Teala burada şöyle 
buyurmuştur. "Sô.d. öğüt dolu Kur'an'a andolsun ki, muhakkak inkar edenler 
bir gurur ve tefrika içindedirler. " Bu şekliyle ayet, r'w l�j L.ı! .uı lJ (Allah ' a  yemin 
olsun ki, muhakkak Zeyd, ayaktadır. ) cümlesine benzer. 

Bu görüşü benimseyen, J edatının yeminin cevabında vuku bulmasının 
Arapça bakımından bir kaynağının bulunmamasına rağmen, Allah Teala tara
fından icad edilmiş yeni bir üslup olduğu ihtimalini belirterek görüşünü destek
lemek istemiştir. Çünkü yukarıda açıkladığımız üzere bu edatın .:.ıı anlamında 
kullanılma ihtimali de vardır. 

Ebu' l-Kasım ez-Zeccac şöyle demiştir: "Nahivciler şu görüşe kail olmuşlardır: 

J:edatı, tıpkı L.ı! örneğinde olduğu gibi yeminin cevabında vuku bulur. Çünkü bu 
edat ile , haberin tekidi kast edilir. " Ebu Hatim bu görüşü tercih etmiştir. Ahfeş de 
bu görüşü Kufelilerden nakletmiştir. 

Bazıları surenin başındaki bu durumu şu şekilde açıklamışlardır: "Ayetler 
aslında _?l.ll 0� .:.ıT _;JIJ (jL;;..;. J ö :,s- ,_} \J_}S J-jJ\ J: şeklinde idi. Sonra yemin ifa
de eden bölü

.
m öne alındı ve olduğu gibi bırakıldı. Bu konuda Ahfeş, "Bunu 

Kufeliler ileri sürmüştür. Ancak bu Arapça bakımından güzel değildir. Mesela biri 
- .uılJ deyip .uılJ i\.9 cümlesini kastetse , bu iyi karşılanmaz. "  demiştir. 

Nahhas da şöyle demiştir: "Bu görüş nahivcilerin mezhebine göre yanlıştır. 
Çünkü söze yeminle başlanılır ve söz de ona dayanırsa (itimat ederse) mutlaka 
cevabın olması gerekir. Bu yüzden Jr rli .uılJ cümlesi .uılJ Jr ; cümlesiyle 
aynı anlama gelmez. Çünkü kelam itimad etmiştir. " 

844 Sad 38/54 
845 Sad 38/2 . 
846 KM 50/1-2. 
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Ahfeş bu ayetteki yeminin cevabı hakkında başka bir görüş ileri sürmüştür: 
"Sad'ın hakkında yemin edilebilecek bir manası olabilir. Ancak biz bunun ne 
olduğunu bilemeyiz. Mesela şunun gibi olabilir: .ıU IJ J>Ji " 

Ebu' l-Hasan el-Vahidi şöyle demiştir: "Ahfeş' in bu söylediği, ıf harfinin 
'Doğru söyleyen Allah'tır. " ,  "Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem- doğru söyle
miştir. " gibi anlamlarının olduğunu iddia edenlere göre doğrudur. " Ferra da bu 
görüşü zikredip şöyle demiştir: ıf" yeminin cevabıdır. Buradaki durum�IJ � J 
(Vacib oldu, yemin olsun ki ) ,�IJ !.\; (Terk etti , yemin olsun ki) cümlelerindeki 
duruma benzer. Burada da ıf harfi, Öğüt dolu Kur'an'a yemin ederim ki kase
minin cevabında vuku bulmuştur. " 

Nahhas ve bir grup müfessir bu ayetteki yeminin cevabı hususunda şu yo
rumu yapmıştır: "Bu yeminin cevabı mahzuftur. Takdiri ise şöyledir: Öğüt dolu 
Kur'an'a andolsun ki durum, o kafirlerin söylediği gibi değildir. Hazfedilenin ce
vabın bu şekilde olduğunu ise ,  inkar edenler, bir gurur ve tefrika içindedirler ayeti 
gösterir. " Bu görüş aynı zamanda İmam Taberi tarafından da tercih edilmiştir. 
Aslında bu yorum, Katade'nin görüşüne dayanır. Bu durumu Cürcanl şu şekilde 
izah etmiştir: 

"J: kendisinden önce belirtilen haberi nefyedip kendisinden sonra gelen ha
beri ispat eder. Burada hem kendisinden önceki hem de kendisinden sonraki 
durum anlaşılmaktadır. Çünkü kendisinden sonra gelen ifade, kendisinden önce 
gelen ifadeye delalet etmektedir. Bir başka deyişle zahir, batını göstermektedir. 
Hal böyle olunca, İnkar edenler, bir gurur ve tefrika içindedirler ayetinin burada 
zikredilmeyen ifadenin tam zıddı olması gerekir. Bu durumda mana şu şekilde 
olur: Öğüt dolu Kur'an'a andolsun ki, kuşkusuz kafirler kendilerinin hak üzere 
olduklarını iddia eder. Halbuki onlar bir gurur ve tefrika içindedirler." 

Burada yeminin cevabı konusunda bizim belirttiğimiz görüşün dışında altı 
görüşe daha yer verdik. Doğrusunu en iyi Allah bilir. 847 

Sad suresi çeşitli husumetlerden bahseder. Bunların hepsi düşünülmeye de
ğerdir. 

İlk olarak kafirlerin Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- olan husume
tinden söz eder. Onların İlahları tek ilah mı yaptı?848 ayeti ile başlayıp devam 
eden sözleri bunu gösterir. Sonra Davud peygamberin yanında tartışan iki hasım
dan, Cehennem ehlinin tartışmasından, Mele-i A' la'nın ilim ve keffaret konusun
da yaptığı tartışmadan, İblis'in tartışmasından, Adem'e (a.s . ) secde konusunda 
Rabbinin emrine karşı gelişinden, nesli ve yandaşları hakkında ihlas sahibi kullar 
hariç herkesi saptıracağına dair Rabbiyle yaptığı tartışmadan bahseder. 

847 et-Tibyan fi aksami' l-Kur'an, s. 1 0-13 .  
848 Sad 38/5. 
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Akıllı ve zeki kimse düşünsün bakalım, bu sureye Sad ,  Kaf suresine de Kaf 
isminden başka bir isim yakışır mıydı? Bu anlattıklarımız, söz konusu harflerin 
gizemli yönlerine dair denizden alınmış bir damla gibidir. Doğrusunu en iyi Al
lah bilir. 849 
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12. Onlardan önce NCıh 'un kavmi, Ad (kavmi) ve kazıklar sahibi Fi
ravun yalanladılar. 

13. Semud (kavmi), Lut kavmi ve Ashdbu 'l-Eyke de (Şuayb 'ı yalan
ladılar). İşte onlar güruh/ardır. 

14.  Onların her biri rasu/leri (ni )  yalanladılar. Bu sebeple azabım (on
lara) hak oldu. 

15 .  Bunlar, devenin iki sağımlığı kadar dahi gecikmesi olmayan bir 
çığlıktan başkasın ı  beklemiyorlar. 

849 Bedfüu'l-fevfüd, I l l ,  1 74. 
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16.  Ve dediler ki: "Rabbimiz, hesap gününden önce (azaptan )  payı
mızı bize çabucak ver (de görelim) . " 

1 7. Onların dediklerine sabret ve güçlü kulumuz DavCıd'u hatırla! 
Çünkü o, (Allah'a) çokça dönen birisi idi. 

18. Gerçekten Biz dağları - akşamleyin ve kuşluk vakti onunla birlik
te tesbih eder halde - müsahhar kıldık. 

1 9. Toplanıp gelen kuşları da (emrine verdik) . Her birisi ona dönücü 
idi. 

20. Onun mülkünü de pekiştirdik. Ona hikmeti ve hakkı batıldan 
ayıran sözü söyleme imkanını  verdik. 

21 . Sana şu hasımların haberi geldi mi? Hani onlar duvarı tırmana
rak namaz kıldığı yere inmişlerdi. 

22. Hani onlar, DôvCıd'un yanına girmişlerdi de, o bunlardan kork
muştu. Onlar: "Korkma iki davacıyız. Birimiz diğerine haksızlık etmiştir. 
Aramızda hak ile hüküm et, zulüm etme ve bizi doğru yola ilet" dediler. 

23. (Birileri dedi ki: ) "Bu benim kardeşimdir. Onun doksandokuz 
koyunu vardır. Benim ise bir koyunum var. O koyunu bana ver, dedi ve 
söz söylemede de beni yendi. " 

24. Dedi ki: "Anda/sun ki o, senin bir koyununu koyunlarına (kat
mak) istemekle sana zulmetmiş. Muhakkak katan (ortak) /arın çoğu 
şüphesiz birbirlerine haksızlık ederler. İman edip salih amel işleyenler 
müstesna. Böyleleri ise ne de azdır! " Bunun üzerine Davud Bizim ken
disini imtihan ettiğimizi sandığından hemen Rabbinden mağfiret istedi, 
rüku' ederek yere kapanıp (Allah 'a) döndü. 

25. Sonra bu tutumundan dolayı onu bağışladık. Kuşkusuz yanımız
da ona bir yakın lık ve güzel bir gelecek vardır. 

Tefsiri: 

Allah Tea.Ia bu ayette, bağışlamaya ilave olarak iki husustan daha bahsetti. 

a) Kendisine Olan Yakınlık: Bu konuda ümmetin selefi ile selef alimleri, ceh-
miye ve onların peşinden gidenlerin anlayamayacakları yorumları ileri sürmüş
tür. Kim bu ayetin gerçek manasını anlamak isterse, selefin Tefsiri : lerine müra
caat etsin. 

b) Güzel Bir Gelecek: Güzel gelecekten maksat, Allah katında hoş bir barın
ma yeridir. Alimler demiştir ki: Bu görüşümüzün doğru olduğu esasına göre, ba
ğışlandıktan sonra Hz. Davud' a bahşedilen ziyade yakınlık düşünülünce kulun 
tevbeden sonra, içinde bulunduğu halden daha iyi bir duruma geldiği anlaşılır.850 

850 Tariku'l-hicrateyn, s. 217 .  
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26. Ey Davud! Biz seni yeryüzünde (senden öncekilerin yerine) hü
kümdar yaptık. İnsanlar arasında adaletle hükmet; hevana uyma! Sonra 
seni Allah 'ın yolundan saptırır. Allah 'ın yolundan sapanlar ise, hesap 
gününün unuttuklarından dolayı onlara çetin azab vardır. 

Tefsiri: 

Bu ayeti kerimede Allah Teala insanlar arasında hükmetmeyi ikiye ayırmış-

a) Hak ile hükmetmek. Bu şekilde hükmetmek ancak Allah' ın peygamberine 
indirdiği vahiyle mümkün olur. 

b) Heva ile hükmetmek. Bu da vahye aykırı hüküm vermekle olur.851 

27. Göğü, yeri ve ikisi arasında bulunanları boş yere yaratmadık. Bu, 
inkar edenlerin zann ıdır. O inkar edenlerin, ateşten vay hallerine! 

Tefsiri: 

İnkar edenlerin zannettiği ve ayette batıl olarak ifade edilen boş yere yarat
mak, iki zıt şeyi bir araya getirmek değildir. Aksine "Din yoktur. " ,  "Ahiret yok
tur. " ,  "Emir yoktur. " ,  "Nehiy yoktur. " ,  "Sevap yoktur. " ,  "Ceza yoktur. " gibi dü
şüncelerdir. Bu yüzden Allah Teala, göğü, yeri ve ikisi arasındakileri kendisinin 
münezzeh olduğu batılın dışında bir gaye ile yarattığını bildirdi . Söz konusu gaye 
de, her şeyin kendisiyle yaratıldığı hak, tevhid, ahirette iyilerin ödüllendirilip 
inkarcıların ve müşriklerin ise cezalandırılmasıdır. 

Allah Teala, iyilerle kötüleri bir tutmak gibi farklı kimselere aynı davranmayı 
kendi hikmetine nispet edenlerin iddiasını reddetmiştir: 

851 İ ' lamu' l-muvakkıln, l ,  81 .  
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28. Yoksa Biz, inanıp iyi işler yapanları, yeryüzünde bozgunculuk 
yapanlarla bir mi tutacağız? Yoksa korunan/arı yoldan çıkanlarla bir mi 
tutacağız? 

Tefsiri: 

Allah Teala bir başka ayette de şöyle buyurmuştur: "Yoksa kötülük işleyen
ler ölümlerinde ve sağlıklarında kendilerini, inanıp iyi ameller işleyen kimseler 
ile bir mi tutacağım ızı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar. "852 Bu ayetler, bu 
şekilde verilen hükmün çirkin ve kötü olduğunu , Allah Teala'nın bundan tenzih 
edilmesi gerektiğini gösterir. Allah Teala bu hükmü, olamayacağını belirterek 
reddetmedi. Aksine kendisi hakkında bunun çirkin bir değerlendirme olduğu
nu belirterek reddetti. Böylesi bir hükmün, kendisinin münezzeh olduğu çirkin 
bir hüküm olduğunu bildirdi .  Çünkü bu hüküm, O'nun hikmetine, kendisinin 
hiç kimseye muhtaç olmadığını gösteren Ganiyy sıfatına, kemaline , fiillerinin 
tamamının doğru, isabetli ve hikmetli b ir şekilde gerçekleştiğine aykırıdır. İyiyi 
kötüyle , güzel davrananı çirkin davrananla, mümini yeryüzünde bozgunculuk 
yapanla bir tutmak Allah Teala'nın şanına yakışmaz. İşte bütün bunlar, bu hük
mün Allah Teala'nın zatı hakkında çirkin olduğunu ve Allah ' ın bundan münez
zeh olduğunu gösterir.853 

Bu ayetteki istifham, istifham-ı inkarldir. Bu durum, bu şekilde muamele 
etmenin Allah'ın zatı açısından baktığımız zaman akıl ve fıtratın kabul etmediği 
çirkin bir yargı olduğunu gösterir. Şöyle ki : Yoksa siz bunun bize yakışan bir dav
ranış olduğunu mu zannediyorsunuz? Ya da bu şekilde davranmanın bizim için 
güzel bir davranış olduğunu mu? 

Allah Teala bu düşüncenin çirkin olduğu hususunda akıl ve fıtratı uya
rarak bunu reddetti. Bu şekilde davranmayı Allah'a nispet etmek asla uygun 
değildir.854 

852 el-Ciısiye 45/21 .  
853 Miftahu dari's-saade, s. 337-339. 
854 Medaricu' s-salikln, 1, 238. 
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29. (Bu), ôyet/erini düşünsünler, tam akıl sahipleri öğüt alsınlar diye, 
sana indirdiğimiz hayır ve bereketi bol bir Kitabdır. 

30. Ve Biz Dôvud'a Süleyman'ı lütfettik. O ne güzel kuldu! Çünkü o, 
(Allah 'a) çokça dönen idi. 

31 . Hani  ona öğleden sonra bir ayağın ı  tırnağı üzere dikip üç ayağı 
üzere duran, hızlı koşan atlar sunulmuştu; 

32. Ve demişti ki: "Ben ancak hayır sevgisi ile (atları sevmekle) meş
gul iken, Rabbimi anmaktan uzak kaldım. Nihayet o perdenin arkasına 
girince; 

33. "Onları bana geri getirin" (dedi) .  Boyunlarını ve ayaklarını sıvaz
lamaya başladı. 

34. Anda/sun Biz Süleyman'ı imtihan ettik ve bu sebeple tahtı üzeri
ne bir ceset bırakmıştık. Sonra o, (pişman olup) döndü. 

35. Dedi ki: "Rabbim, bana mağfiret buyur ve benden sonra hiç kim
seye nasib olmayacak bir mülk (hükümdarlık) ver bana. Çünkü Sen bol 
bol ihsan edensin! "  

36. Biz de emriyle yumuşak ( ve hoş) olarak istediği yere akıp giden 
rüzgarı emrine verdik; 

37. Ve şeytanları, (on/ardan )  her bina ustasını ve dalgıçları da, 

38. (İnatları sebebi ile) zincirlerle bağlanmış olan diğerlerini de. 

39. Bu, Bizim bağışımızdır. Artık sen, dilediğine ver veya verme, he
sapsızdır. 

Tefsiri: 

Bu ayet şu anlama gelir: [Ey Davud] Bizim sana lutfettiklerimizi dilediğine 
verir, dilediğine de vermezsin . Bundan dolayı seni hesaba çekmeyeceğiz. 
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Hz. DavCıd'un bu mertebesi, Peygamber Efendimiz' e -sallallahu aleyhi vesellem
de teklif edilmiştir. Ancak Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- bu tekliften yüz 
çevirmiş ve bundan daha yücesine rağbet göstermiştir. Söz konusu bu mertebe 
ise, kişinin küçük-büyük her meselede davranışlarını sadece efendisinin emrine 
göre düzenlediği katıksız kulak derecesidir.855 
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40. Şüphesiz onun yanımızda yakınlığı ve güzel bir dönüş yeri var
dır. 

41 . Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani  o, Rabbine: "Şeytan bana 
yorgunluk ve azabla dokundu" diye seslenmişti. 

42. '/'.\yağını yere vur. Bu hem yıkanacak, hem içilecek soğuk bir 
sudur" (diye duasın ı  kabul etmiştik) . 

43. Biz ona tarafımızdan bir rahmet ve tam akıl sahibleri için bir 
öğüt olmak üzere aile halkını ve onlarla birlikte onların bir mislini daha 
bağışladık. 

44. (Dedik ki:) "Eline bir demet sap al, onunla vur da yemini boz
ma! " Gerçekten Biz, onu sabredenlerden bulmuştuk. Ne güzel kuldu o, 
daima Bize başvururdu. 

855 Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir: Cebrail (a.s . )  gelip Hz. Peygamber'in -sallallahu 
aleyhi vesellem- yanına oturdu. Sonra semaya baktı. Bir de ne görsün, bir melek iniyordu. 
Bunun üzerine Cebrail (a.s. ) şöyle dedi: "Bu melek, şu andan önce yaratıldığı günden beri 
hiç inmedi ." Melek inince Allah Resulü'ne -sallallahu aleyhi vesellem- "Ey Muhammed! 
Beni Rabbin sana gönderdi. Seni hem kral hem peygamber mi yapsın yoksa elçi ve kul 
mu? [Ne dersin?]" diye sordu. Bu esnada Cebrail (a.s. ) Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi 
vesellem- "Rabbine karşı tevazu göster" dedi. Bunun üzerine Allah Resulü -sallallahu aleyhi 
vesellem-, "Beni kul ve elçi yapsın" buyurdu." bk. Ahmed b. Hanbel, Müsned, il, 23 1 .  
Ahmed Şakir bu hadisin senedinin sahih olduğunu belirtmiştir. Heysem! ise bu konuda 
şöyle demiştir: Ahmed, Bezzar ve Ebu Ya'la bu hadisi nakletti . İlk ikisinin ravileri, Buhari'nin 
ravilerinden oluşmaktadır." bk. Mecmeu'z-zevfüd, IX, 19 .  
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Tefsiri : 

Bu ayeti kerime ile Hz. Eyyub'a (a .s . )  hitap edilmiştir.856 

Fakihler, kişinin kölesine veya hanımına yüz sopa857 vurmak için yemin ettiği 
zaman bizim şeriatımıza göre ne gerekeceği konusunda iki görüşe ayrılmıştır: 

a) Bu şekilde yapılan yemin, yüz sopayı bir anda veya ayrı ayrı vurmayı 
gerektirir. Bu görüşte olan bazı alimler, sopaların bir anda vurulması durumunda 
hepsinin dövülen şahsa temas etmesini şart koşmuştur. Buna göre bu şekilde 
fetva vermek, lafzın mutlak manasına uygundur. Bu durumda bu çözüm, hile 
olmaz. Gerçek hile, mutlak olarak kullanıldığı zaman lafzın gerektirdiği manayı 
başka bir yöne çekmektir. 

b) Böyle bir yemin, herkesin bildiği şekilde vurmayı gerektirir. [Yani teker 
teker yüz sopa vurulması gerekir. ] Bizim şeriatımıza göre bu yeminin gerektirdi
ği mana bu olunca, bizden öncekilerin şeriatından bizim şeriatımıza aykırı olan 
hususların bize karşı delil olarak sunulması doğru değildir. Çünkü onların şeriatı 
bizim için mutlak manada şeriat değildir. Aksine onların şeriatının bizim için de 
şeriat olabilmesi için, bizim şeriatımıza muhalif olmaması gerekir. Burada ise şart 
ortadan kalkmıştır. Yine her kim ayeti düşünürse bu fetvanın, özel bir hüküm ol
duğunu fark eder. Eğer herkes hakkında geçerli genel bir hüküm olsaydı, büyük 
bir peygambere yemininin ne gerektirdiği gizli kalmazdı .  Ayrıca bu kıssanın bize 
anlatılmasında önemli bir ibret söz konusu olmazdı .  Benzerlerinden farklı olan 
bu kıssanın bize anlatılması, bu sayede ibret alıp Cenab-ı Allah'ın bize anlattı
ğı kıssalardaki hikmetine delil getirmek içindir. Kıyas yoluyla ulaşılabilecek veya 
geleneğin getirdiği konular ise , Kur'an tarafından bize anlatılmaz. Bu hükmün, 
Eyyub peygambere (a.s . ) özel olduğunu şu ayeti kerime de delalet eder: "Gerçek
ten Biz, onu sabredenlerden bulmuştuk. "858 Bu cümle benzerlerinde olduğu gibi, 
belirtilen hükmün gerekçesi olarak ayette yer almıştır. Buradan da anlaşılmaktadır 
ki, Allah Teala, Hz. Eyyub'un (a.s.)  sabrını mükafatlandırmak, karısının yükünü 
hafifletmek ve ona merhametini göstermek için bu şekilde fetva vermiştir. Yoksa 
bu çözüm, bu yeminin bir gereği değildir. Yine Allah Teala kendisinin de haber 
verdiği gibi bu fetvayı Hz. Ebbub'un (a.s . )  yeminin bozmaması için vermiştir.859 

856 Hz. Eyyub (a.s . ) ,  bir sebepten ötürü hanımına yüz sopa vuracağına dair yemin etmişti. 
Allah Teala da onun yeminini yerine getirmesi için yüz sapı içiren bir çöp demeti alıp karı
sını vurmasını bildirdi. Yani, Hz. EyyCıb'dan (a.s.) teker teker yüz sopa vurmasını istemedi. 
Burada bu çözümün, sadece Hz. EyyCıb'a (a.s.) mı yoksa herkese mi yönelik olduğu tartı
şılmaktadır. [Mütercim] 

857 Tercümede esas aldığımız nüshada "yüz sopa" yerine "bir kez vurmak" ifadesi yer almak
tadır. Ancak İ' lamu'l-muvakkıln'e müracaat ettiğimiz zaman, metinin aslının bizim tercüme 
ettiğimiz şekilde olduğunu gördük ve buna binaen yukarıdaki şekilde tercüme ettik. bk. İbn 
Kayyim, İ'lamu'l-muvakkıln, Daru' l-kitabi' l-Arabl, Beyrut 1996. I l l ,  188. [Mütercim] 

858 Sad 38/44. 
859 İ' lamu' l-mavakkiln, i l ! ,  270-271 .  
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Bazılarının bu ayeti delil olarak ileri sürüp şöyle demeleri ne kadar da tu
haftır: Bir kimse birine on kırbaç vuracağına dair yemin etse, sonra da kırbaçları 
bir araya getirip bir defa vursa, yeminine sadık kalmış olmaz. Bu görüş Ebu 
Hanife 'nin ashabına, İmam Malik'e ve Ahmed İbn Hanbel'in ashabına aittir. 

İmam Şafü ise şöyle demiştir: "Eğer kırbaçlardan tamamının adama değdiği 
anlaşılırsa kişi yemininin gereğini yapmış demektir. Eğer değmediği anlaşılırsa 
kişi yeminini yerine getirmemiş demektir. Şayet değip değmediği konusunda 
şüphe meydana gelirse, yeminini bozmamış sayılır. Eğer söz konusu yemin farz 
ise, bu şekilde harekete eden kişi yeminini yerine getirmiş olur. Zina eden, kazifte 
bulunan ve içki içen kimselerden, kırk veya seksen kırbaç bir araya getirilerek bir 
defada vurulmak suretiyle teker teker vurma cezası düşer. Bu dillendirdiğimiz 
hüküm, hastalar hakkında geçerlidir." 

Ahmed İbn Hanbel de had cezasına çarptırılması gereken hasta adam hak
kında şöyle demiştir: "Üzerinde yaş hurmaların bulunduğu dal ile vurulur. Bu, 
ondan had cezasını düşürür. " Bu görüşünü Ebu Ümame İbn Sehl kanalışla Said 
İbn Sa'd İbn Ubade'den naklettiği şu rivayet ile delillendirmiştir: "Evlerimiz ara
sında zayıf, bir yanı eksik bir adam vardı . Mahalle sakinleri, onu bir cariyelerin
den biri ile uygunsuz halde buluncaya kadar ondan çekinmezlerdi ." Ravilerden 
Sa' d İbn Ubade bu olayı Allah Resulü'ne -sallallahu aleyhi vesellem- anlattı. O zayıf 
adam Müslüman idi. Bu yüzden onun hakkınnda Allah Resulü -sallallahu aley
hi vesellem- "Hak ettiği had cezasını uygulayın!" buyurdu. Orada bulunalar "Ey 
Allah' ın elçisi! Adam zannettiğinizden daha zayıf. Eğer ona yüz sopa vurursak, 
onu öldürürüz. "  diye karşılık verdiler. Bu defa Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesel
lem- "Onun için üzerinde yüz ince dalı olan bir hurma dalı alın ve onunla bir defa 
vurun '" buyurdu. Ashab-ı kiram da öyle yaptı . 860 

Eyyub peygamberin (a .s . ) kıssasında önemli bir fıkhi incelik vardır. Şöyle ki; 
Onun karısı, kendisinin afiyete kavuşmasını ve duçar olduğu hastalıktan kurtul
masını çok istiyordu .  Bu yüzden elinden geldiği kadar onun için çare arıyordu. 
Bu esnada şeytan karşısına çıktı ve ona birtakım şeyler söyledi. O da gidip bun
ları Hz. Eyyub' a  anlattı. Bunun üzerine Eyyub peygamber (a.s. ) "O, şeytandı ." 
dedi ve Allah ' ın kendisini iyileştirmesi durumunda karısına yüz kırbaç vuracağına 
dair yemin etti. Halbuki karısı masumdu . Ona karşı hep iyi davranıyordu. On
ların şeriatında, keffaret uygulaması da yoktu. Eğer keffaret uygulaması olsaydı, 

860 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 222; Ayrıca bk. Ebu Davud, Hudud, 34. Elbanl bu rivayetin 
sahih olduğunu belirtmiştir. Ayıca bk. İbn Mace, Hudud, 18. 
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Hz. Eyyub (a.s . ) keffaret verip karısını dövmek mecburiyetinde kalmazdı. Onlara 
göre yemin, hadler gibi yerine getirilmesi zorunlu idi. Had cezasına çarptırılan, 
şayet masum ise, yüz hurma çubuğu veya yüz kırbaç bir araya getirilerek bir kez 
vurulacağı hükmü önceden sabit olmuştu. Hz. Eyyub'un (a.s . )  karısı masum idi. 
Kendisi ile konuşanın şeytan olduğunun farkında değildi. O sadece iyilik etmeyi 
düşünüyordu .  Bu yüzden cezayı hak etmiyordu. İşte bu nedenle Allah Teala, 
Eyyub peygambere (a.s . ) ona karşı masum insanlara nasıl davranılması gere
kiyorsa öyle davranması konusunda izin verdi. Çünkü o, kocasına merhametle 
davranmış ve hep ona iyilik etmişti . Bu yüzden Allah Teala, hem Hz. Eyyub'un 
(a .s . )  yeminini yerine getirmesini sağlamış; hem de cezayı hak etmeyen ma
sum ve iyi davranış sahibi karısına merhametle muamele etmiştir. Böylece Hz. 
Eyyub'un (a.s . )  kıssasını anlatan Kur'an metni ile zina eden zayıf kimse hakkında 
varid olan sünnet arasındaki uyum ortaya çıktı. 

Burada "Bu hükmü benzer bütün konulara genelleştirin. Kabahatsiz ve suç
suz olan karısına veya kölesine yüz sopa vurmak üzere yemin eden kimsenin de 
yüz hurma dalı ile bir kez onlara vurmakla yeminin yerine getireceğini belirtin" 
şeklinde bir itiraz yapılacak olursa şu şekilde cevap verilir: Allah Teala, bu tür 
yeminler için keffaretle bir çıkış yolu açmıştır. Bu şekilde yemin edene, yeminine 
karşı keffaret gerekir. Bu tür yerlerde yeminin gereğini yapma hususunda Allah'a  
asi olmaz. Zira yeminini yerine getirmesi helal değildir. O halde, böyle bir yemi
nin yerine getirilmesi keffaret karşılığı yemini bozmakla olur. Sopaları ayrı ayrı 
veya onların hepsini birden vurması helal değildir. 

Burada, "Vurmak, had cezası gibi farz ise, dayağın vuran kimseye fayda 
sağladığını söyleyebilir misiniz?" şeklinde bir soru sorulabilir. Cevap olarak da 
şöyle denir: Haddin uygulanmasına mani olan mazeret, sıcak, dondurucu soğuk, 
hafif hastalık gibi sona ereceği beklenen türden ise, bu durumda, söz konusu 
olan mazeretin sona ermesi beklenir. Sonra farz olan had cezası uygulanır. Tıpkı 
İmam Müslim'in "Sahih"inde Hz. Ali'den naklettiği şu rivayette olduğu gibi .  

"Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- bir cariyesi zina etti. Allah Resulü 
-sallallahu aleyhi vesellem- ona celde vurmamı bana emretti. Bunun üzerine onu 
getirdim. Baktım ki, yeni nifastan kurtulmuş. Ona celde vurduğum takdirde ölü
müne sebebiyet vermekten endişe ettim. Bu durumu Hz. Peygamber' e -sallallahu 

aleyhi vesellem- haber verdim . O da 'Pek isabetli davrandın! Onu iyileşinceye ka
dar kendi haline bırak! ' buyurdu.861/862 

861 Müslim, Hudud, 34. 
862 İgasetu' l-lehfan, il , 97-99. 
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45. Güçlü ve basiretli kullarımız, İbrahim, İshak ve Yakub 'u da an. 

46. Biz onları, ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle temizleyip kendi
mize halis kul yapmıştık. 

Tefsiri: 

Allah Teala bu peygamberlere bu dünyada güzel bir şekilde hatırlanma özel
liğini lutfetmiştir. Söz konusu bu özellik, Hz. İbrahim'in (a .s . )  Rabbinden istediği 
lisan-ı sıdktır (doğru lisandır) : "(Benden ) Sonra gelenler arasında bana, bir doğ
ruluk dili (sonraki nesiller arasında iyilikle anılmak, iyi bir ad bırakmak) nasfb 
eyle. "863 Allah Teala o ve onun çocukları hakkında şöyle buyurmuştur: "Onlara 
rahmetimizden bağışta bulunduk; kendilerine haklı ve yüksek bir şöhret nasip 
ettik. "864 Peygamberimiz -sallallahu aleyhi vesellem- hakkında ise şöyle buyurmuştur: 
"Biz senin şanın ı  ve ününü yükseltmedik mi?"865 

Peygamberlere tabi olanlar, onlara itaat ettikleri ölçüde bu şan ve şereften 
nasibini alırlar. Onlara muhalefet edenler de , muhalefetlerinin derecesine göre 
bunlardan uzaklaşırlar.866 

'5�·-y ı  kelimesi, hakkı gerçekleştirmekte güçlü; )w2,\ı ı kelimesi ise, dini konu
larda

-
basiretli anlamına gelir. Allah Teala bu ayette geçen peygamberleri hakkı 

tam olarak tanıyıp mükemmel şekilde onu yerine getirmekle tavsif etti . Bu konu
da insanlar dört kısma ayrılır. İnsanların Allah katında en şereflisi ve en değerlisi 
ise peygamberlerdir.867 

Allah Teala kendi emrini yerine getirme konusunda güç sahibi olanlarla, dini 
hususunda basiretli olanları övmüştür : Kuvvetli ve basiretli kullarımız İbrahim 'i, 
İshak'ı ve Ya'kub 'u da an! 

Ayette geçen '5� \ıı kelimesi Allah ' ın emrini yerine getirme hususunda güçlü; 
Jl.a..ı \ı 1 kelimesi ise 

-
din konusunda basiret sahibi insanlar anlamı gelir. 868 

863 eş-Şuara 26/84. 
864 Meryem 19/50. 
865 el-İnşirah 94/4. 
866 el-Cevabu'l-kafi, s. 1 14. 
867 el-Cevabu' l-kafi, s. 134. 
868 İ' lamu' l-muvakkıln, l ,  130. 
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Kuvvetli ve basiretli kullarımız İbrahim 'i, İshôk 'ı ve Ya'kCıb 'u da an! Biz 
onları, ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle temizleyip kendimize hôlis 
kul yapmıştık. 

Bu ayette Allah Teala ahireti düşünme özelliği ile kendisine ihlaslı kıldığı pey
gamberlerden bahsetti. Bu ayetin anlamı hakkında iki yorum ileri sürülmüştür: 

a) Onların kalplerinden dünya sevgisini ,  onu yad etmeyi, tercih etmeyi ve 
dünya sevgisi ile çalışmayı onların kalbinden çekip aldık. 

b) Ahirette bulunan mükafaatların en iyisini onlara ayırdık. Bunları alemler 
içinde sadece onlara tahsis ettik. B69 

�<Jı 11j e:-Jıj �W! }�lj � t Vt -!t;.\Jı �:�\.. � Jı � �� �!J 
'W " • • " .., 

0k �� � l 1\ ,  '-!L, � u.°�d l �Ü jS'� lh � t A� Jt;. �I :.,.0 j5 j , - -( - . 
o \  ._,\ ;: - ö - •<" ; �q� ı � � 0 ' ,1  ı .  � : �<: � A. o , l.. 01 '�\ ! � 1 � . .r J ,.r-- � . � r - '1r.: ı..r.::- "' r . Y. rr 

� o "� �l)İ �jbJı �l�li ��j 
47. Muhakkak onlar yanımızda seçkinlerden, hayırlılardan idi. 

48. İsmail'i, Elyesa'ı ve Zülkifl 'i de an. Hepsi de hayırlılardan idi. 

49. Bu bir zikirdir. Şüphe yok ki takva sahipleri için, elbette güzel bir 
dönüş yeri vardır; 

50. Kendileri için kapıları açılmış haldeki Adn Cennetleridir. 

51 ,  52. Kapıları onlara açılmış Adn Cennetleri vardır. Orada tahtlara 
yaslanmış olarak türlü meyveler ve içecekler isterler. 

Tefsiri : 

Bu ayetlerin anlamı ne kadar da mükemmeli inananlar Cennete girdikleri 
vakit, kapıları Üzerlerine kapanmaz. Aksine açık kalmaya devam eder. 

Cehennem ehli ateşe girince, Cehennem' in kapıları Üzerlerine kapanır. 
Bu konuda Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Uzun sütunlar arasında, her yön
den o ateş üzer/erine kapatılmıştır. "870 ö..L...<>9 (üzer/erine kapatılmıştır) ifadesi 
Cehennem' in kapatıldığını gösterir. Nitekim kapıya bu kökten türetilmiş � J de
nir. Uzun sütunlar, kapının arkasına konan büyük taş gibi Cehennem kapılarını 
arkadan destekleyen kös kılınmıştır. 

869 Tariku' l-hicreteyn, s. 317 .  
870 el-Hümeze 104/8-9. 
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Mukatil şöyle demiştir: Buna göre, Cehennem'in kapıları Üzerlerine kapatıl
mıştır. Onun hiçbir kapısı açılmaz. Sonsuza dek, oradan ne bir üzüntü çıkar ne 
de bir rahatlık oraya girer. Cennet' in kapılarının Cennettekiler için açık tutulması, 
onların diledikleri vakit Cennete girip çıkacaklarına, Cennet'te kalacaklarına ve 
istedikleri gibi hareket edeceklerine, meleklerin de Rablerinden bir takım hediye 
ve lütuflarla onların yanına geleceklerine ve her zaman kendilerini sevindiren 
şeylerin bu kapılardan geçip onlara ulaşacağına işaret eder. Ayrıca Cennet' in 
güvenli bir mekan olduğuna, orada dünyada olduğu gibi kapıların kapanmasına 
ihtiyaç olmadığına işaret söz konusudur. 

Arap dili uzmanları, bu ayette sıfattan mevsCıfa dönen zamir hakkında ihtilaf 
etmişlerdir: 

Kufeliler şöyle demiştir: Ayetin takdiri şu şekildedir: l+!ly,İ � � Çünkü 
Araplar, elif-lam takısı ile izafeti birbirinin yerine kullanır. Mesela..:._,.->- J>-.r. ..:-ı JJ" 

U:'JI derken � ..:._,.->- manasını kast ederler. Buna benzer bir durum da, şu ayeti 
keriı�e de mevcuttur:871ı..>..ıWı ı.,I' �ı .:.ıı...; ayetinin takdiri şu şekildedir: L.ı)J 
872.1..ıl.. ı...s"' � I 

Basra ekolüne mensup bazı dilciler ise şöyle demiştir: Ayetin takdiri � 
4-:-- '7'1Y. 'J ı  � şeklindedir. Daha sonra, zamir ve zamire bitişen harf-i cer hazfe
dilmiştir. Bu şekilde takdirde bulunmak Arap dili bakımından, elif-lam takısını ha 
zamirinden bedel yapmaktan daha iyidir. Çünkü hiçbir hususta, elif-lam takısı 
ile ha zamirinin ifade ettiği manayı taşımaz. Ha zamiri isim iken, elif-lam takısı 
ma'rifelik kazandıran bir harftir. Harflerde isimden bedel olmaz, bir başka deyişle 
onun yerini tutmaz. 

Bir başka gerekçeyi de şu şekilde sunmuşlardır: Elif-lam zamirden bedel ol
saydı, � şibih fiilinde Cennete dönen bir zamir olması gerekirdi .  Bu durum
da anlam, Cennet' in açık olduğu şeklinde olurdu. Cennet' in açık olmasından 
da, kapılarının açık olması bedel olurdu. Eğer böyle olsaydı '7'1Y. )ıı kelimesinin 
mansCıb olması gerekirdi .  Çünkü � fail olan zamiri ref' etmiştir. Bu durumda 
bu şibih fiil ile, başka bir ismin merfCı' olması imkansızdır. Çünkü bir fiil ile iki 
fail merfCı' olmaz. '7'1Y. 'Jı kelimesinin � şibih fiili ile merfCı' olması, bu şibih 
fiilin zamirden yoksun olduğuna delalet eder. Sıfatta bir zamir bulunursa ikinci 
kelimenin mansOb olduğu taayyün eder. Mesela � )1 � � .r. ..:-ı JJ" bu örnekte, 
� kelimesini tenvinli okuyup � )1 kelimesini merfCı' okumak caiz değildir. O 
halde bu ayetteki elif-lam takısı tarif içindir. Başka bir fonksiyonu yoktur. Buna 
göre mutlaka .:.ı..ıs. ..:-ıl:...::- olan mevsufa dönen bir zamir gerekir. Lafızda ise böyle 
bir zamir yoktur. Çünkü zamir hazfedilmiştir. Takdiri ise şu şekildedir: 4-:-- �:-'ıY. \ı ı  

871 en-Nazifü 79/39; Buna göre ayetin anlamı: "Şüphesiz Cehennem tek barınaktır. " 
872 Buna göre anlam: "Şüphesiz Cehennem, onun tek barınağıdır. " 
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Kanaatime göre bu gerekçeler KO.felilerin görüşlerini çürütmez. Çünkü on
lar, bununla elif-lam takısının zamirden bedel olduğunu kastetmiyorlar. Aksine 
elif-lam takısının zamire ihtiyaç bırakmayan bir karşılık olduğunu kastediyorlar. 
Arapların � )1 � ve ·�.::-J � kullanımı üzerinde ittifak etmeleri de bunu 
destekler. Nitekim dilciler, tenvln elif.iam takısından bedeldir derken ikisinin bir 
arada kullanılmayacağını kastetmişlerdir. Aynı şekilde mudafun ileyhin de ten
vinden bedel olduğunu belirtmişlerdir. Tenvinin de izafetten bedel olduğunu söy
lemişlerdir. Bu sözleriyle terim olan bedeli kast etmemişlerdir. Aksine bunların 
birbirinin yerine kullanıldığını, biri varken diğerinin kullanılmadığını ifade etmek 
istemişlerdir. Daha açık ifade ile , bedel lafzı, iki ekol tarafından farklı manalarda 
kullanılmıştır. Bu lafza, birin yüklediği mana ötekininkinden farklıdır. 

KO.feliler �ly, \ı ı  kelimesinde bulunan elif-lam takısının, zamire gerek bırak
madığını belirtmek istemişlerdir. Bunun yerine 4:1yİ denmiş olsaydı ,  dil bakı
mından yine uygun olurdu. Buradaki gaye, sıfat ile mevsufu birbirine bağla
maktır. Bu da sıfatı müstakil kılmadan, mevsO.fa ait hale getirmekle olur. Ortada 
mevsO.fa dönen bir zamir bulunursa, sıfatın müstakil olduğu tevehhümü bertaraf 
olur. Aynı işlevi ma'rifelik kazandıran elif-lam takısı da görür. Hem elif-lam takısı, 
hem de zamir ma'rifelik kazandırır. Ancak şu kadarı var ki, elif-lam takısı başı
na geldiği kelimeyi ma'rife yaparken, zamir ise ,  yerine geçtiği kelimeyi ma'rife 
yapar. Nitekim dilciler J;:-)1 � J..J_j cümlesinde elif-lam takısının zamire gerek 
bırakmadığını belirtmiştir. 

Doğrusunu en iyi Allah bilir. 

Zamahşerl bu ayeti, kendisine itiraz edilecek bir şekilde i ' rab etmiştir:873 

874�� .,,� lJ-4->-)\ � J u=JI 0.1.Y ..:.ı� , "0.1.Y ..:..ıL:- ayetinde olduğu gibi ma'rifedir. 
Bir önceki ayette geçen�"L � ' in atf-ı beyanı olduğu için mansCıbdur. � ise 
haldir. Amili ise �ı ism-i fa.ilinde bulunan fiil manasıdır. Ayrıca bu kelimede 
�:: .. k.�J! 'e  dönen bir  zamir vardır. �ıy,\ı ı ise , o zamirden bedeldir. Takdiri ise, � 
'-7'\Y. \ı 1 ı.f' şeklindedir. Bu ifade Arapların şu sözüne benzer: . J;:-)IJ ..l)i J..J_j '-7' _rP 

Burada bedel-i iştimal vardır. " 

Zamahşeri'nin i ' rabı bu şekildedir. Ancak ona, şöyle itiraz edilmiştir:..:..ı� 
0.1.Y'nin ma'rife olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. lJ-4->- )1 .l.Y J u=JI 
o.)� ise sıfat değil bedeldir. Üstelik, '-7'L.. � ,.J.J-ç. ..:..ı�'a atf-ı beyan olamaz. 
Çünkü ma'rife bir kelimenin nekira bir kelimeye atf-ı beyan yapılmasını hiç kim
se söylememiştir. Atf-ı beyan konusunda iki görüş vardır: 

a)  Atf-ı beyan ancak ma'rifeler arasında olur. Basra ekolü bu görüştedir. 

873 bk. ez-Zamahşerl, el-Keşşaf, l l l ,  332. 
874 "Allah' ın kullarına gıyaben vaat ettiği Adn Cennetlerine gireceklerdir." Meryem 1 9/6 1 .  
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b) Atf-ı beyan hem ma'rifelerde hem de nekiralarda olur. Ancak ma'tCıf ile 
ma'tCıfun aleyh arasında marife ve nekiralık bakımından uyum aranır. Bu görüş, 
KCıfeliler ile Ebu Ali el-Farisi'ye aittir. 

Zamahşeri'nin � kelimesinde ..:..ıl;,;;-'e  dönen bir zamir bulunduğu iddiası
na gelince, kuvvetli olan görüş bunun aksinedir. Çünkü '7'\Y. �1 kendisiyle merfCı' 
olmuştur. Bu yüzden kendisinde bir zamir yoktur. 

Bedel-i iştimal iddiasına gelince, her ne kadar bazıları bu konuda onlara iti
raz etse de, Zamahşeri ve bazı dilcilere göre bedel-i iştimalde mutlaka zamir bu
lunması gerekir. Bu zamir lafzen olabileceği gibi takdiren de olabilir. Burada lafız 
olarak geçmediğine göre mutlaka takdir yapmamız gerekir. Söz konusu takdir de 
4-:.. '-:"'IY. \lışeklinde olur. Bu durumda ayetin durumu şu şekilde olur: ../' � � 
4-:.. '-:"'IY. \! ı Görüleceği gibi bu ifadede çok zamir kullanılmıştır. Halbuki zamirlerin 
az olması, çok olmasından evladır.875 

53. İşte hesab günü için size va'd olunan budur. 

54. İşte muhakkak bu Bizim rızkımızdır. Tükeneceği yoktur. 

55. Bu, böyledir. Azgınlar için muhakkak en kötü dönüş yeri vardır. 

56. Cehenemdir o. Onlar oraya girecekler. O ne kötü yataktır! 

57-60. İşte onu tatsınlar! O kaynar su ve irindir! Ve benzer daha 
başka çeşit çeşit azab vardır. (inkarcıların liderlerine) "işte şunlarda si
zinle beraber Cehenneme girecek o/anlardır. " (denildiği zaman liderler, ) 
"Onlara merhaba yok! (veya Cehennem 'de onların da yeri geniş olma
sın! ) " (der/er) Onlar ateşe gireceklerdir. (Liderlere uyanlar ise) Hayır! 
Asıl size merhaba yok! (veya asıl siz rahat yüzü görmeyin!) Onu bize, siz 
sundunuz. Ne kötü bir yerdir" derler. 

875 Hadi'l-ervah, s. 54-56. 
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Tefsiri: 

Onu bize, siz sundunuz ifadesi, "Cehennem yolunu bize siz açtınız, bu yolda 
bize, siz kılavuzluk ettiniz. "  anlamına gelir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: 

61 . Yine onlar: "Rabbimiz! Bunu bizim önümüze kim getirdiyse onun 
ateşteki azabını iki kat artır!" derler. 

Tefsiri: 

"Onlara merhaba yok! (veya Cehennem 'd eonların da yeri geniş olmasın! ) "  
(derler) Onlar ateşe gireceklerdir. B u  ifade şu anlama gelir: Onlar da bizim ateşe 
girdiğimiz gibi ateşe girecekler, Cehennem azabına katlandığımız gibi onun aza
bına katlanacaklar. 

İnkar edenlerin liderleri böyle deyince onlara tabi olanlar "Hayır! Asıl size 
merhaba yok! (veya asıl siz rahat yüzü görmeyin!) Onu bize, siz sundunuz. " 
şeklinde karşılık verecekler. 

• fa.l.; ifadesinde geçen • zamirinin merci' i hakkında iki görüş vardır: 

a·) Bu zamir, küfür, yalanlama, peygamberlerin davetini reddedip onun ye
rine başka çağrılara gönül vermek gibi manaları temsil eder. Bu durumda ayetin 
anlamı şu şekilde olur: İnkarı bize, siz güzel gösterdiniz. Bizi ona, siz davet ettiniz. 
Küfrü bize, siz allayıp pulladınız. 

Bu yoruma göre ayet hakkında şöyle denmiştir: Bu söz, sonradan gelen 
milletler tarafından önceden yaşayan nesillere denmiştir. Buna göre ayet, şu an
lama gelir: Bizim için Peygamberleri yalanlama, onların getirdiklerini inkar edip, 
Allah'a  şirk koşma yolunu siz açtınız. Bir başka ifade ile ilk defa bu çirkinlikleri siz 
yaptınız, bizden önce bunları siz işlediniz. Öyleyse bizden önce girin Cehenne
me! Orası ne kötü varılacak yerdir! 

b) Bu zamir, azabı ve Cehennemi boylamayı ifade eder. 

Her iki görüş de birbirini gerektiren ve hak olan yorumdur. 

Yine onlar: "Rabbimiz! Bunu bizim önümüze kim getirdiyse onun ateşteki 
azabın ı  iki kat artır! " derler. ayetinde geçen bu sözü söyleyen iki grup olabilir: 



500 ·:· Bedai'ut-tefslr 

a) Bu söz ile başkalarına tabi olanlar, peşinden gittikleri liderlerine, efendile
rine ve rehberlerine beddua etmiştir. Çünkü onlar, kendilerini bu yola sevk edip 
inkar edip yalanlamaya çağırmışlardır. 

b) Bu söz Cehennem ehlinin tamamı tarafından söylenmiştir. Onlar, kendi
lerine şirki ve peygamberleri yalanlama yolunu gösteren şeytanlara, Rablerinin 
kat kat azab vermesini istemiştir.876 

62. Diyecekler ki: "Kendilerini kötülerden saydığımız adamları ne 
diye göremiyoruz? 

63. "Biz onları alaya aldık. Yoksa gözler onlardan başka tarafa mı 
kaymıştır?" 

64. Cehennem ehlin in bu davalaşmaları hiç şüphesiz bir gerçektir. 

65. De ki: "Ben ancak bir uyarıcıyım. Bir tek, Kahhar olan Allah 'tan 
başka hiçbir ilôh da yoktur. 

66. "O göklerin, yerin ve aralarında olan şeylerin Rabbidir, mutlak 
galiptir, çok mağfiret edendir. " 

67. De ki: "O, büyük bir haberdir.  

68. "Siz ise ondan yüz çeviren/ersin iz. 

69. "Onlar birbirleri ile tartışırlarken benim Mele-i A'lô 'ya dair bir 
bilgim yoktur. 

---- ---

876 İctimau'l-cuyuşi'l- İslamiyye, s. 17-18 .  
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70. "Bana, ben ancak apaçık bir korkutup uyaran olduğum için vah
yolunuyor. " 

71 . Rabbin o zaman meleklere demişti ki: "Şüphesiz ki Ben, çamur
dan bir beşer yaratacağım. " 

72. "Ben onu tamamlayıp, ona ruhumdan üflediğim zaman hemen 
ona secdeye kapanın .  " 

73. Meleklerin tümü hep birlikte secdeye kapandılar. 

74. İblis müstesna. Büyüklük tasladı ve kôfirlerden oldu. 

75. Allah, "Ey İb lis! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni me
neden nedir?" dedi. 

Tefsiri: 

Bu ilahi söz, secde etmekten geri durduğu için lanetli birini paylamak ve 
azarlamak gayesiyle söylenmiştir. O lanetli şeytan, söz konusu bu paylama ve 
azarlamayı, akıllı bir varlığa secde etmediği için değil, kendi yaratmadığı bir şeye 
karşı büyüklenip isyanda bulunduğundan dolayı hak etmiştir. Bir mahlukun 
kendisi gibi birine karşı büyüklenmesi olacak şey değildir. Büyüklenmek sadece 
yaratıcıya mahsustur. Öyle anlaşılıyor ki, Hak Teala burada şöyle buyurmuştur: 
Yaratmadığın bir şeye karşı neden büyükleniyorsun? Hakikat şu ki, onu Ben ya
rattım. Ona Ben değer verdim. Ona secde etmeni Ben emrettim . 

işte burası, tam L.. ism-i mevsulünün kullanılacağı yerdir. Çünkü bu edatın 
anlamı daha kuvvetli ,  lafzı ise daha kapsamlıdır. Delil bakımından daha etkili, 
karşı tarafın bahane ve itirazını ortadan kaldırmada daha güçlüdür. Eğer ayeti 
kerime ..:...Q1.:. � � .:ı1 .!.L..;.... L.. şeklinde olsaydı, buradaki soru cümlesi paylama 
ve kınama anlamını taşımazdı .  Üstelik 0-" edatından dolayı, Hz. Adem'e secde 
etmenin onun akıllı bir varlık oluşundan kaynaklandığı şeklinde yanlış bir düşün
ce oluşurdu. Aklın Hz. Adem'de bulunması normaldir. Ancak burada bu mana 
kastedilmemiştir. Bu ayette asıl kastedilen, İblis' in Allah Teala'nın Hz. Adem'e  
secde etmesini emrettiği halde, O'nun yarattığı bir mahluka secde etmekten ka
çındığı için paylanıp azarlanmasıdır. Bundan dolayıdır ki, secde edilen varlıktan, 
daha özel olmasına rağmen özel ismi Adem yerine, şeytanın Allah Teala'nın 
eliyle yarattığı için ona secde etmesini gerektiren şerefli bir varlık olduğu yönüne 
delalet eden ism-i mevsul ile bahsedildi. Burada L.. edatı kaldırılıp yerine ,y edatı 
konsaydı sıla cümlesi hakkında söylediğimiz bu anlam söz konusu olmazdı .  Bu 
husus düşünülmeye değerdir. Ayrıca burada Hz. Adem'in isminin açıkça zikredil
mesinin bir anlamı yoktur. Eğer açıkça ondan bahsedilmesi amaçlanmış olsaydı, 
bu durumda ismi ile ondan söz edilmesi daha uygun olurdu.877 

877 Bedfüu' l-fevfüd, 1, 132. 
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Allah, "Ey İblis! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni meneden nedir?" 
dedi. Bu ayetin yorumu hakkında yapılan en büyük hatalardan biri, yedeyy ( iki 
el) kelimesini nimet olarak tefsir etmektir. Hiç kuşkusuz Araplar � t.S� ıJ')l.Aj (Fa
lancanın benim üzerimde bir iyiliği var) tabirini kullanırlardı .  Urve İbn Mes'O.d 
da Hz. Ebu Bekir için � � � �i � LŞ.J.:.&. ...'.ll � ')} (Eğer üzerimde karşılığını 
vermediğim bir nimetim olmasaydı sana uyardım . )878 demiştir. 

Yed kelimesi bu ayeti kerimede şu şekilde kullanılmıştır: Allah Teala yaratma 
fiilini kendisine nispet etmiştir. Sonra bu fiili ba harf-i ceri ile yede geçmiştir. Bu 
ayet, �� ı.:-,:;5 (Kalemle yazdım) cümlesine benzer. Oysa hakikatte kalem değil, 
el yazmaktadır. 

Allah' ın bir kulu eliyle yaratması özel bir durumdur. Bu durum, kullar arasın
da sadece Hz. Adem'e nasip olmuştur. Tıpkı sadece kendi ruhundan ruh üfleyip 
yaratmasının sadece Hz. İsa'ya, vasıtasız olarak konuşmasının Hz. Musa'ya na
sip olduğu gibi .  

Her ne kadar yed kelimesinin başka metinlerde nimet anlamına kullanılma
sı uygun olsa da, bütün bu anlattıklarımız, ayette geçen yed kelimesinin nimet 
olarak yorumlanmasını imkansız kılar. Üstelik bir lafzın bütün cümlelerde aynı 
manaya gelmesi gerekmez.879 

76. Dedi ki: "Ben, ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise 
çamurdan yarattın. " 

77. Buyurdu ki: "Defol oradan! Çünkü sen artık kovulansın. 

78. "Ve Kıyamet gününe kadar da lônetim şüphesiz senin üzerinedir. " 

79. "Rabbim! Yeniden dirilecekleri güne kadar bana süre ver" dedi. 

Tefsiri : 

Bu söz, şeytanın yeniden dirilmeyi itiraf edip kabul etmesi anlamına gelir. 
O, Rabbinin Cehennemi kendisi ve kendisine tabi olanlarla doldt:rmak üzere 
yemin ettiğini gayet iyi biliyordu. Onun inkarı, cehaletten ''?.ynaklanan bir küfür 
olmayıp sırf inat yüzünden yapılan küfürdü.880 

878 Buharı, Şurut, 15.  
879 es-Savfüku'l-mürsele 1, ! 92-193. 
880 Miftahu dari's-saade, :; . 98. 
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80. Buyurdu ki: "O halde sen kendisine mühlet verilenlerdensin.  

81 . "O belli zamanın gününe (birinci üfürüşe) kadar. " 

82. Dedi ki: "izzetin hakkı için hepsini mutlaka azdıracağım. 

83. ''Aralarından ihlasa erdirilmiş kulların m üstesna. " 

84. Allah, şöyle dedi: "İşte bu gerçektir. Ben de gerçeği söylüyo
rum. " 

Tefsiri: 

Bu ayetten ancak, şeytanın halis kulları saptıramayacağı sonucu çıkar. 881 

85. ''Anda/sun ki Cehennemi senden ve onlar arasından sana uyan
ların hepsinden dolduracağım. " 

86. De ki: "Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum ve ben ken
diliğimden bir şeyler uyduranlardan da değilim. 

87. "O, ancak alemlere bir öğüttür. 

88. "Onun haberini bir süre sonra elbette bileceksin izdir. " 

881 Bedfüu' l-fevfüd, Ill, 59. 
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ZÜMER SÜRESİ 

[75 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Kitabın indirilmesi mutlak galip, her işi hikmet dolu Allah tarafın
dandır. 

2. Muhakkak Biz sana Kitabı hak ile indirdik. O halde, Allah 'a dini 
yalnız O'na halis kılarak ibadet et. 

3. Dikkat et, hôlis din yalnız Allah 'ındır. O'nu bırakıp kendilerine bir 
takım dostlar edindiler. "Onlara, bizi sadece Allah 'a yaklaştırsın/ar diye 
kulluk ediyoruz. " derler. Doğrusu Allah, ayrılığa düştükleri şeylerde 
aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve inkôrcı kimseyi 
doğru yola iletmez. 

Tefsiri : 

Mekkeli müşrikler, Allah'a ibadet ediyorlardı. Ancak O'nunla birlikte başka 
ilahlara da kulluk ediyorlardı .  Burada, Mekkelilerden Allah'a  ibadete devam etti
ği için ibadet etme fiili kendilerine nispet edildi. Diğer yandan Allah'a kulluk vasfı 
ise onlara nispet edilmedi. Çünkü her kim Allah ' tan başkasına kulluk ederse, 
sadece Allah'a  ibadet etmiş olmaz. O'na ibadet etmekle de tavsif edilmez. Bu 
ince ayrıntı düşünüldüğü vakit, ibadetinde hiçbir şeyi yaratıcısına ortak koşma
yan, başka bir ilaha meyletmeyen, yalnızca Allah 'a yönelip bütün varlığıyla O'na 
teslim olan kimseler ancak Allah'a  ibadet eden ve Allah' ın dosdoğru kulu olarak 
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tavsif edilir. Eğer kişi, Allah'a  ortak koşarak ibadet ederse, ne Allah'a ibadet 
etmiş olur, ne de O'nun kulu olur. Bu anlattıklarımız, bazı Sünen kaynaklarında 
rivayet edildiği üzere Kur'an' ın Wüne bedel ihlas882 surelerinden biri olan bu 
büyük ve şanlı surenin incelikleri arasında yer alır. Ancak bunu, herkes anlayıp 
kavrayamaz. Sadece Allah' ın katından anlama yeteneği bahşettiği kimseler an
lar. Gerçek hamd ve şükür Allah'a aittir.883 

4. Eğer Allah bir evlat edinmek istese idi, elbette yarattıklarından 
dilediğin i  seçerdi. O, bundan münezzehtir. O, Allah 'dır, birdir, her şeye 
hükmünü geçirendir. 

5 .  Göklerle yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüze dolar, gündüzü de 
geceye dolar. Güneşi ve ay'ı musahhar kıldı. Her biri belirli bir süreye 
kadar akıp gitmektedir. Uyanık olun, O, galip olandır, günahları çok çok 
bağışlayandır. 

6. Sizi b ir tek candan yarattı, sonra ondan eşini meydana getirdi ve 
sizin için hayvanlardan sekiz çift var etti. Sizi de annelerinizin karnında 
üç katlı karanlık içinde çeşitli safhalardan geçirerek yaratıyor. İşte bu 
yaratıcı, Rabbiniz Allah 'tır. Mülk O'nundur. O'ndan başka ilah yoktur. 
Öyleyken nasıl oluyor da (O'na kulluktan) çevriliyorsunuz? 

882 Tirmizl, Enes b. Malik kanalıyla Allah ResOlü'nün -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyur
duğunu nakletmiştir: "Her kim Zilzal suresini okursa, Her kim F�afirlın suresini okursa, bilsin 
ki bunlar, onun için Kur'an'ın V.'üne bedeldir." Tirmizl, "Fedfülu'l-Kur'an", 10 .  
Elban! Zilzal Suresi hariç diğer sureler hakkında nakledilen bu tür rivayetlerin hasen oldu
ğunu söylemiştir. Bk. Silsiletu'l-ehadisi's-sahiha, Hadis No: 587; Silsiletu'l-ehadisi'd-dalfe, 
Hadis No: 1342. 

883 Bedfüu' l-fevfüd, 1 ,  137.  
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Tefsiri: 

Ceninin üzerinde bulunan her zarın kendine özgü bir karanlığı vardır. Bura
da Allah Teala, insanın yaratılış aşamalarını, bir aşamadan diğerine geçişini ve 
ceninin üzerinde bulunan zarların oluşturduğu karanlıklardan bahsetti. Müfessir
lerin çoğu bu karanlıklar hakkında şöyle demiştir: Bunlar, karın karanlığı, rahim 
karanlığı ve plasente karanlığıdır. Bunlardan her birinde cenini kaplayan bir zar 
vardır. Diğer müfessirler ise şöyle demiştir: Bu karanlıklar, babanın sülbünde
ki karanlık, annenin rahmindeki karanlık ve plasente karanlığıdır. Bu görüşten 
daha zayıfı ise bu karanlıkları, gecenin karanlığı, karnın karanlığı ve rahim karan
lıqı şeklinde izah edenlerin görüşüdür. Çünkü cenin için gece ile gündüz arasında 
bir fark yoktur. 884 

884 Tuhfetu'l-vedCıd, s. 2 1 7. 
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7. Eğer kafir olursanız, şüphesiz Allah size muhtaç değildir. Bununla 
birlikte O, kullarının kafir olmalarına razı olmaz. Eğer şükür ederseniz 
faydanız için ondan razı olur. Yük (günah) yüklenici hiç birkimse baş
kasının yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O, size ne
ler yapmakta olduğunuzu haber verecektir. Çünkü O, göğüslerin özünü 
çok iyi bilendir. 

8. İnsana bir zarar isabet etse o, Rabbine dönerek O'na dua eder. 
Sonra ona kendi lütfundan bir n imet verirse; evvelce O'na yalvardığını 
unutur ve yolundan saptırmak için Allah 'a eşler koşar. De ki: "Küfrünle 
biraz eğlenedur! Muhakkak sen, Cehennemliklerdensin. " 

9. (O mu), yoksa, ahiretten korkarak, Rabbinin rahmetini umarak, 
gece saatlerinde kıyamda durarak, secde ederek itaatte bulunan kimse 
mi (hayırlıdır) ? De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak 
özlü akıl sahipleri öğüt alır. " 

1 0. De ki: "Ey iman eden kullarım, Rabbinizden korkun! Bu dün
yada ihsanda bulunanlara bir güzellik vardır. Allah 'ın arzı da geniştir. 
Sabredenlere de ecirleri hiç şüphesiz hesapsız verilir. " 

1 1 .  De ki: "Ben Allah 'a dini yalnız O'na halis kılarak ibadet etmekle 
emrolundum. 

12. "Müslümanların ilki olmakla da emrolundum. " 

13. De ki: "Ben Rabbime isyan edersem, gerçekten büyük bir günün 
azabından korkarım. " 

14. De ki: "Ben, dinimi kendisine ihlas ederek , ancak Allah 'a ibadet 
ederim. 

1 5. ':ı\rtık siz O'ndan başka dilediğiniz şeye ibadet edin. " De ki: 
"Gerçekten zarar edenler, Kıyamet gününde hem kendilerini hem de 
bağlıların ı  kaybedenlerdir. Uyanık olun, işte bu, apaçık hüsranın ta ken
disidir. " 

1 6. Onların üzer/erinde de ateşten tabakalc r ve altlarında da tabaka
lar vardır. İşte Allah bununla kulların ı  korkutuyor. Ey Benim kullarım, 
Benden korkun. 

1 7, 18. TağCıta kulluk etmekten kaçınan ve Allah 'a yönelenlere müj
de var. Müjdele kullarımı! O kullarım ki, sözü dinlerler ve sözün en 
güzeline uyarlar. İşte onlar Allah 'ın, kendilerini doğru yola ilettiği kimse
lerdir. Gerçek akıl sahipleri de onlardır. 
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Tefsiri: 

Sahibu'l-ğına885 şöyle demiştir: "Allah Teala, Peygamberine -sallallahu aleyhi 
vesellem- sözü dinleyip en güzeline uyanları müjdelemesini emretmiştir. Bu husus
ta şöyle buyurmuştur: Müjdele kullarımı !  O kullarım ki, sözü dinlerler ve sözün 
en güzeline uyarlar. Bu ayettekiJ_,A.ll (söz) kelimesinde bulunan elif-lam takısı 
istiğrak manası taşır. Yani sözün genel bir anlam ifade etmesini sağlar. Bunun 
delili ise, Allah Teala'nın güzel söze uyan insanları övmesidir. Hasılı bu ayette 
geçen söz, hem şarkı sözlerini hem de diğer sözleri içine alır. 

Sahibu' l-Kur'an886 şöyle demiştir: Kur'an-ı Kerim'e saygı göstermen ve onu 
yüceltmen gerekir. Bu da onu, şarkıcıların ve onlarla aynı yolda olan ağıt yakan
ların sözlerinin üstünde tutmakla, zinaya davet eden ve baştan çıkarıcı sözler ile 
nifaka zemin hazırlayan, sapıklık ve hevaya davet eden lafızlardan üstün gör
mekle olur. 

Farklı dönemlerde yaşayan hiçbir müfessirin bu görüşü dile getirmemesi, bu
nun yanlış olduğunu göstermek hususunda yeterlidir. Ayrıca bunun batıl olduğu, 
ne önünden ne de ardından batılın kendisine ilişmeyeceği kelamullah hakkında 
bu yorumun yapılamayacağı hakkında bir çok delil vardır. Bunlardan birkaçını 
şu şekilde sıralayabiliriz: 

a) Allah Teala her sözün dinlenmesini emretmez. Hatta dinlenmesine izin 
bile vermez. Bu yüzden J _,AJI kelimesindeki elif-lam takısının istiğrak ifade ettiği 
ve bu yüzden bütün sözleri içine aldığı söylenemez. Ayrıca sözlerin bir kısmın 
dinlemek haramken, bir kısmını dinlemek mekruhtur. Nitekim Allah Teala şöyle 
buyurmuştur: "Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, 
onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur. Eğer şeytan sana unut
turursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğu ile oturma!"887 

Görüldüğü üzere Allah Teala, bu tür sözleri dinlemekten uzak durulmasını 
emretmiş ve bu sözleri söyleyenler ile birlikte oturmayı yasaklamıştır. Bir baş
ka ayette ise şöyle buyurmuştur: "O (Allah ), Kitab 'da size şöyle indirmiştir ki: 
Allah' ın ayetlerinin inkar edildiği yahut onlarla alay edildiğin i  işittiğiniz zaman, 
onlar bundan başka bir söze dalıncaya kadar kafirlerle beraber oturmayın !  Yoksa 
siz de onlar gibi olursunuz. Elbette Allah, münafıkları ve kafirleri Cehennem 'de 
bir araya getirecektir. "888 

885 Bu ifadeyle İbn Kayyim, bahsi geçen ayete dayanarak şarkı sözlerini dinlemenin mübah 
olduğunu ileri sürenleri kastetmiştir. [Mütercim] 

886 İbn Kayyim bu ifade ile, bir üst dipnotta belirtilen kimselerin karşısında yer alanları kastet
miştir. [Mütercim] 

887 el-En'am 6/68. 
888 en-Nlsa 4/140. 
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Görüldüğü üzere Allah Teala kendi ayetlerinin inkar edildiği veya alay edil
diği sözleri dinleyenleri, bu sözleri telaffuz edenlerle bir tutmuştur. Hal böyleyken 
O'nun, bütün sözleri dinleyenleri övmesi düşünülemez! 

Bir başka surede ise , Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Gerçekten müminler 
kurtuluşa ermiştir. Onlar ki, namazlarında huşu içindedirler. Onlar ki, boş ve ya
rarsız şeylerden yüz çevirirler. "889 Kullarını tavsif ederken de şöyle buyurmuştur: 
"Boş sözlerle karşılaştıkları vakit, vakar ile oradan geçip giderler "890 Bu ayet şu 
anlama gelir: O kullar, bu tür sözlere kulak vermemek suretiyle kendilerine değer 
verirler. Rivayete göre İbn Mes'ud boş söz duyunca, ondan yüz çevirirmiş . Bu 
yüzden Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- onun için "Kuşkusuz İbn Mes 'ud, 
değerli biridir. "891 buyurmuştur. 

Allah Teala boş sözden uzaklaşanları ve boş sözlerin konuşulduğu yerlerden 
vakur bir şekilde ayrılarak bunları dinlememek suretiyle kendilerine değer veren
leri övmüştür. Hal böyleyken, yukarıdaki ayette geçen elif-lam takısının istiğrak 
ifade ettiği ileri sürülüp, sonra da Allah Tea.Ia'ya, O'nun her türlü sözü dinleyeni 
övdüğü asla nispet edilemez. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Hakkında 
bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların 
hepsi ondan sorumludur. "892 Bu ayette Allah Teala, kulun, kulağı, gözü ve gönlü 
hakkında sorguya çekileceğinden haber vermiştir. Ayrıca insanın bilgisi olmadığı 
konuların peşine düşmesini yasaklamıştır. 

Dinlemek, görmek, konuşmak ve gönülden geçirmek emredilen ve yasakla
nan olmak üzere ikiye ayrılır. Kul, bunların tamamından sorumludur. Hal böyle 
olunca, "Kulun, ô.lemdeki bütün sözleri dinlemesi övülür. " demek, mümkün de
ğildir. Çünkü böyle bir yargı, "Göklerde ve yerde ne olduğuna bakın!"893, "Gökle
rin ve yerin hükümranlığına, Allah 'ın yarattığı her şeye ve ecellerin yaklaşmış ola
bileceğine bakmadılar mı? O halde Kur'an' dan sonra hangi söze inanacaklar?"894 
ayetlerine bakarak "Kulun, ô.lemde görülebilecek her şeye bakması övülür. " de
meye benzer. 

İşte bu iki hususta şeytan, sizleri ve kendini maneviyata adamış bir çok kim
seyi aldatmıştır. Bu yüzden bakılması yasak olan şeylere bakma hususunda ve 
dinlenmesi yasak olan sözleri dinleme konusunda geniş davranmaya başladınız. 
Siz kendinize yasak kılınan şeyleri ibadet, itaat ve Allah'a yakınlaşma vesilesi ha
line getirinceye kadar şeytan bu yaptıklarınızı yeterli görmemiştir. İşte bu, daha 
önce bahsedildiği gibi İblis' in size yönelik bir latifesidir. Nitekim o, sizin hakkınız
da şöyle demiştir: Size şarkılarla latife yapar, sizinle sözlerle sohbet ederim. 

889 el-Mü'minun 23/1-3. 
890 el-Furkan 24/72. 
891 Rivayetin tahriciyle ilgili olarak Furkan suresindeki ilgili ayetin Tefsiri:ine bakınız. 
892 el-İsra 1 7/36. 
893 Yunus 10/101 .  
894 el-A'rat 7/185. 
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b) Sizin delil olarak getirdiğiniz bu ayette geçenJ_,.ö.ll (söz) kelimesi ile Kur'an 
kastedilmiştir. Tıpkı şu ayetlerde söz ile Kur'an' ın kast edildiği gibi :  

J_,ill IJ.r.-4. rJ;i (On/ar bu sözü hiç düşünmediler mi?)895 

c.ıJ_,5 � � J __,4ll � l.:l.,,, J .ı..ö..l J (Ando/sun ki Biz, düşünüp öğüt alsın
lar diye, sözü birbiri ardınca yetiştirmişizdir {aralıksız olarak vahiylerimizi 
indirmişizdir. } )896 

Bu ayetlerde (Zümer 1 7/18) dinleyenlerin ve en iyisine uyanların müjdelen
diği söz, birbirine ardı sıra indirilen ve düşünülmesi teşvik edilen sözün aynısıdır. 
Kur'an'ın bir kısmı diğer kısmını tefsir eder. Bu yüzden bazı ayetler, diğerlerine 
hamledilir. 

c) Bu ayette geçen J_,A.11 kelimesindeki elif-lam takısı ta'rlfu' l-ahd897 içindir. 
Yani bu söz, muhatapların kendisine davet edilip kendisini düşünmelerinin em
redildiği ve birbiri ardı sıra nazil olan sözdür. Kur'an ve Kitab kelimeleri nasıl 
aynı manayı taşıyorsa buradaki söz ile Kur'an da aynı manayı taşır. Bu kelime
deki elif-lam takısı '-:"'L:s::.11 kelimesindeki elif-lam takısıyla aynı işleve sahiptir. Şu 
ayetlerde geçen J_,..... )1 kelimesindeki elif-lam takısıyla aynı görevi görür: 

IJY-"+° c.ıT _;JI ıı.... ı_,.ı;.,;ı <...$" j c.ıı ..._, J � J _,..... )1 Jl.i J (Peygamber "Ey Rabbim! Kav
mim bu Kur'an'ı büsbütün-terk etti " dedi. )898 

� r.5:..� .. ıs...ıs � J Y"" )1 .. ıs.., ı� '1 ( {Ey müminler! } Peygamber'i ken
di aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayın!)899 

J_,..., )1 1_,,.):>İ_, .uıı iy):>İ_, (Allah 'a itaat edin! Peygamber'e de itaat edin!)900 

Bu ayetlerde geçen '-:"'l.:501 ve J _,...., )1 kelimelerinde bulunan elif-lam takıları
nın istiğrak için olduğu söylenip bu kelimelerle her hangi bir kitabın her hangi bir 
peygamberin kastedildiği hiç söylenebilir mi! 

d) Eğer J_,ill .:.ı� �ili ayetinde geçen elif-lam takısının sözü genelleştiri
yorsa bu, şu şekilde gerçekleşiyor demektir: Ayette geçen söz kelimesi, Allah'ın 
indirdiği, övüp yücelttiği, uyulmasını, dinlenmesini, düşünülmesini ve anlaşılma
sını emrettiği bütün vahiyleri kapsar. Buradaki elif-lam takısı bütün vahiy sözleri 
hakkında umum ve istiğrak ifade eder. Bir başka ifade ile bütün ilahi vahiyleri 
içine alır. 

895 el-Mü'minı1n 23/68. 
896 el-Kasas 28/5 1 .  
897 Yani kelimeyi belirli hale getirir. [Mütercim] 
898 el-Furkan 25/30. 
899 en-Nur 24/63. 
900 el-Maide 5/92 . 
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e )  Surenin başından bu ayete kadar Kur'an konu edilmektedir: "Bu kitap, 
izzet ve h ikmet sahibi Allah katından indirilmiştir. (Resulüm!) Şüphesiz ki, Kitab 'ı 
sana hak olarak indirdik. O halde sen de dini Allah 'a has kılarak (ihlas ile) kulluk 
et! Dikkat et, halis din yalnız Allah 'ındır "901 Allah Teala surenin baş tarafında 
kıtabından, dininden, güzel sözden ve amel-i salihten bahsetti. Sözlerin en hayır
lısı, O'nun Kitab' ıdır, amellerin en hayırlısı ise dini O'na has kılmaktır. 

Allah Teala daha sonra bu iki temel konuya tekrar döndü: "Tağuta kulluk 
etmekten kaçın ıp, Allah 'a yönelenlere müjde vardır. "902 ayeti dinin yalnızca 
Allah'a has kılmaktan " (Ey Muhammed) Dinleyip de sözün en güzeline uyan 
kullarımı müjdele! İşte Allah 'ın doğru yola ilettiği kimseler onlardır. Gerçek akıl 
sahipleri de onlardır. "903 ayeti ise Allah'ın Kitab' ından bahseder. Böylece bu 
ayetler, surenin baş tarafında anlatılan konuları içermektedir. Dolayısıyla bura
da şarkı söyleyen kadın ve erkeklerden bahsedilmiyor. Daha sonraki ayetlerde 
de şöyle buyrulmuştur: "Allah kimin gönlünü Islam 'a açmışsa o, Rabbinden bir 
mir üzerinde değil m idir? Allah 'ı anmak hususunda kalpleri katılaşmış olanlara 
yazıklar olsun! işte bunlar, apaçık bir sapıklık içindedirler. "904, "Allah sözün en 
güzelin i, b irbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak 
indirdi. Rab/erinden korkanların, bu Kitab 'ın etkisinden tüyleri ürperir, derken 
hem bedenleri ve hem de gönülleri Allah 'ın zikrine ısı nıp yumuşar. işte bu Kitab, 
Allah 'ın, dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği h idayet rehberidir. Allah kimi de 
saptırırsa artık ona yol gösteren olmaz. "905 

Bu ayetlerden de anlaşılacağı gibi Allah Teala, kendi indirdiği sözü dinleyip 
hislenen insanları övmüştür. Her sözü ve her söze kulak verip dinleyenleri ise öv
memiştir. Hatta ayetlerin akışı, Allah'ı zikredenleri ve O'nun sözünü dinleyenle
rin övüldüğünü gösterir. Nitekim şu ayetlerde de Allah'ı zikretmek ile O'nun sözü 
yan yana zikredilmiştir: "iman edenlerin Allah 'ı anma ve O'ndan inen Kur'an 
sebebiyle kalplerinin ürperme zamanı gelmedi mi? . . .  "906, "Müminler ancak, Al
lah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah 'ın ayetleri okunduğunda 
imanların ı  artıran ve yalnız Rab/erine dayanıp güvenen kimselerdir. "907 

Allah Teala düşünmemiz, anlamamız ve öğüt almamız için hak ile batılı bir
birinden ayıran Kur'an-ı Kerim'de örneklere ve delillere yer vermiştir. Kelamını 
dinleyip ona tabi olmamızı emretti . Kur'an'ı düşünmeyi teşvik etti . Onu dinleyip, 
en iyisine tabi olanları müjdeledi ve insanlar öğüt alsın diye onu ardı ardına in
dirdiğini onlara haber verdi. 

901 ez-Zümer 39/1-3. 
902 ez-Zümer 39/1 7. 
903 ez-Zümer 39/18. 
904 ez-Zümer 39/22. 
905 ez-Zümer 39/23 . 
906 el-Hadid 57116.  
907 el-Enfal 8/2. 
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Allah Teala, Kur'an' ı düşünmeyenlerin mühürlenmiş bir kalp taşıdığını bil
dirmiştir. Şarkıcı kadın ve erkeklerin sözlerine kulak verenlerin halini varın siz 
düşünün! 

Durum böyledir. Sonra Allah Teala, tekrar Kur' an' dan bahsetmeye başla
dı: "Doğruyu getiren ve onu tasdik edenler908 var ya, işte kötülükten sakınan
lar onlardır. "909 Buhar! "Sahlh"inde Mücahid' den şöyle nakletmiştir: "Doğruyu 
getiren" { ifadesindeki doğrudan maksat} Kur'an'dır. "ve onu tasdik edenler" 
Kıyamet günü mümin gelip "Bu, bana verdiğin Kitab. Onun içeriğine göre amel 
ettim. "  der. 910 

Bu ayeti kerimede Allah Teala doğrudan ve doğruyu tasdik edenlerden öv
güyle söz etmiştir. Daha sonra da, bunun zıddı olan yalan ve Hakk'ı  yalanlayan
dan bahsetmiştir. Yalan ve Hakk' ı yalanlama sözün lanetlenmiş iki türüdür. Hal 
böyleyken bu tür sözleri dinleyenler hiçbir surette övülmez ve medhu senayı hak 
etmez. 

Hiç kuşkusuz, Allah' ın Hz. Peygamber' le -sallallahu aleyhi vesellem- birlikte gön
derdiği hidayet ve hak dine muhalif sözlü veya işitmeye dayalı bidatler şu iki 
unsuru içerir: 

Allah adına yalan uydurmak, 
Hakkı yalanlamak. 

Hatta ister kulaktan gelme bilgilere ister başka nedenlere dayanarak, Hz. 
Peygamber' in getirdiği hak din ve hidayete muhalif olan bidatleri desteklemek 
de bu iki batılı içerir. 

f) Surenin devamında Allah Teala şöyle buyurmuştur: De ki: Ey nefisleri
ne karşı aşın giden kullarım! Allah 'ın rahmetinden umut kesmeyin. Allah bütün 
günah/an bağışlar. Çünkü O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Size azôb ge
lip çatmadan Rabbinize dönün! O'na teslim olun! (Zira azôb geldikten) sonra 
size yardım edilmez. Siz farkında olmadan, ansızın başın ıza azôb gelmezden 
önce, Rabbinizden size indirilenin en güzeline (Kur'an'a) uyun!91 1 Burada Allah 
Teala'nın uyulmasını emrettiği en güzel söz, surenin baş tarafında kendisine tabi 
olanların müjdelendiği en güzel sözün aynısıdır. Bir başka ifade ile her iki yerde 
de, indirilen ayetlerin en güzelinden bahsedilmiştir. Bu durumun bir benzeri de, 
Allah Teala'nın Tevrat'ta Hz. Musa'ya yaptığı şu hitapta görülür: Tevrat'a kuvvet
le san!! Kavmine de emret onun en güzelini alsın lar! 

908 Bu ayetin lafzına göre anlam "tasdik eden" şeklinde olup Allah Resulü'den -sallallahu aleyhi 
vesellem- bahseder. Ancak ümmeti ve ona tabi olanlar da "tasdik eden" ifadesine dahil
dir. Bu yüzden ayetin devamında "Kötülükten sakınanlar onlardır." buyrulmuştur. bk. en
Nesefi, Medarik, iV, 86. [Mütercim] 

909 ez-Zümer 39/33 .0 
910 Buhar!, Tevhid, 40. 
9 1 1  ez-Zümer 39/53-55. 
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Kendi nefsine nasihatte bulunan mümin kimse bütün bunları düşündüğü 
vakit, Allah Teala' nın dinlenilmesini, düşünülmesini, anlaşılmasını ve en güzeline 
uyulmasını emrettiği kelamın, sözün ve kitabın O'nun şanlı Kur'an' ı olduğunu 
kesin olarak anlar. Ne önünden ne de ardından batıl ona ilişir. Yüce Kur'an 
Hakim ve Hamid olan Allah tarafından indirilmiştir. Göğün ve yeryüzünün Rab
bi şöyle dursun, akıllı kimselere bile her türlü sözü dinlemenin övülmesi nispet 
edilemez. 

g) Allah Teala Kitab' ında Kur'an'ı dinleyenleri methedip bu dinlemeyi de 
övmüştür. Kur'an dinlemekten yüz çevirenleri ise kötülemiştir. Onları küfür ve 
cehalet ehli olarak görmüştür. Akletmeyen sağır ve dilsiz olarak kabul etmiştir. 
Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun 
ki size merhamet edilsin. "912, "Müminler ancak, Allah anıldığı zaman yürekleri 
titreyen, kendilerine Allah 'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnızca 
Rab/erine dayanıp güvenen kimselerdir ."913 

Kendilerine nimet verilenler hakkında ise şöyle buyurmuştur: "işte bunlar, 
Allah 'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Adem 'in soyundan, Nuh 
ile birlikte (gemide) taşıdıklarımızdan, Ibrahim ve Israil (Yakup) 'un soyundan, 
doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdir. Onlara, çok merhametli 
olan Allah 'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlar. "9 14 

"Resule indirilen i duyduk/an zaman, bildikleri gerçekten dolayı gözlerinden 
yaşlar boşandığını görürsün. Derler ki: Rabbimiz! İman ettik, bizi hakka şahit 
olanlarla birlikte yaz!"915 

"De ki: siz ona ister inanın, ister inanmayın. Şu bir gerçek ki, bundan önce 
kendilerine ilim verilen kimselere o (Kur'an)  okununca, derhal yüz üstü secdeye 
kapanırlar. "916 

Allah Teala kendi mesajını dinlemekten yüz çeviren kimseleri kötülerken 
şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz Allah katında canlıların en kötüsü, düşünmeyen 
sağırlar ve dilsiz/erdir. Allah onlarda bir hayır görseydi elbette onlara işittirirdi. 
Fakat işittirseydi bile yine onlar yüz çevirerek dönerlerdi. "917, "(Hidayet çağrısına 
kulak vermeyen) kafirlerin durumu, sadece çobanın bağırıp çağırmasını işiten 
hayvanların durumuna benzer. Çünkü onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu 
sebeple düşünmezler. "918 

912 el-A'raf 7/204. 
913 el-Enfal 8/2. 
914 Meryem 1 9/58. 
915 el-Maide 5/83. 
916 el-İsra 1 7/107.  
917  el-Enfal 8/22-23. 
918 el-Bakara 2/1 7 1 .  
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"Kendilerine Rab/erinin ayetleri hatırlatıldığında ise, onlara karşı sağır ve kör 
davranmazlar. "919 

Bunlara benzer Kur'an-ı Kerim'de çok sayıda ayeti kerime vardır. Malum 
olduğu üzere, Kur'an' ın bir kısmı diğer kısmını tefsir eder. 

h) Kur'an'dan anlaşıldığına göre, muhakkak ki, şarkı olan sözlerin dinle
nilmesi yerilmiştir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Şimdi siz bu söze 
(Kur'an'a )  mı şaşıyorsunuz? Gülüyorsunuz da ağlamıyor musunuz! ve siz , şarkı 
söyleyip durmaktasınız . " 920 Selef alimlerinden bir çoğu 03..l.ol.. kelimesini şarkı 
söyleyenler olarak tefsir etmiştir. Çünkü Arapça' da l.:J ..ı.-. dendiği zaman "Bize 
şarkı söyledi . "  manası kastedilir. 

Allah Teala, Kur' an dinlemek yerine şarkı dinlemeyi yeğleyerek ondan yüz 
çevirenleri kötülemiştir. Bu kimselerin durumu, ıslık ve alkış sesini Kur'an dinle
meye tercih eden , Kur'an yerine şarkı dinleyen Semmafüiyye fırkasının durumu
na benzer. Böyleleri namazı bırakıp şehvetlerine tabi olan kimseler gibidir. 

Selef alimlerinden pek çoğu "İnsanlardan öyleleri de var ki, boş sözü satın 
alır. "921 ayetinde geçen boş söz ifadesinin şarkı anlamına geldiğini söylemiştir. 

Bu ayeti (ez-Zümer 39/18) delil olarak ileri süren siz ey Semmafüiyye güru
hu! Kendiniz bile her türlü şiir ve düz yazı niteliğindeki sözleri güzelce dinlemi
yorsunuz. Hatta sevmediğiniz şiir ve düz yazı niteliğindeki sözlerden herkesten 
daha çok hoşlanmıyor ve daha fazla nefret ediyorsunuz. Sevmediğiniz sözlerden 
nefret etmeniz, ıslık ve alkış sesi konusunda size muhalefet edenlerin nefretinden 
daha güçlüdür. Peki sizin hevanıza uymayan ve sizin de sevmediğiniz sözleri 
Allah ' ın kendisini dinleyeni ve en güzeline uyanı övdüğü sözler kategorisine ne
den sokmuyorsunuz? Şüphesiz ki bu sözler, şarkıcıların sözlerinden daha güzel
dir. Dünya ve ahiret bakımından da kalbe daha çok faydalıdır. Ancak bu sözlerin 
bir kabahati vardır. O da, sizin heva ve bidatinize aykırı olmalarıdır. Eğer ayette 
(ez-Zümer 39/18) umum mana kastediliyorsa, sizin deliliniz geçersiz hale gelmiş 
demektir. Yok eğer umum mana kastedilmiyorsa yine de sizin deliliniz batıl hale 
gelmiştir. Her iki halde de , bu ayeti kendi görüşünüz için delil olarak kullanma
nızın yanlış olduğu ortaya çıktı. 

Tevfik Allah' tandır. 

919 el-Furkan 25/73. 
920 en-Necm 53/59-61 Ayette geçen ıJJ.ı..L kelimesi gaflet içinde olan, oyun ve eğlenceye da

lan insanlar manasına gelir. Bu ayette cahiliye müşriklerinin, Kur'an' ı işittikleri zaman insan
ların onu dinlemesine mani olmak için şarkı söyleyerek karşı koymalarını ifade etmektedir. 
bk. en-Nesefi, Medarik, iV, 295 . [Mütercim] 

921 Lokman 31/6. Bu ayetin, acem efsanelerini içeren kitapları alıp Mekkeli müşriklere "Mu
hammed size Ad ve Semud'un hikayelerini anlatıyor, ben de size Kisraların efsanelerini 
anlatacağım . "  diyen vahiy düşmanı Nadr İbn Haris hakkında nazil olduğu söylenir. bk. 
en-Nesefi, Medarik, I l l .  404. [Mütercim] 
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ı )  " (Ey Muhammed!) Dinleyip de sözün en güzeline uyan kullarımı müj
dele!" ayetinde Allah Teala, kullarını sözü dinleyip en güzeline uydukları için 
övmüştür. Bilindiği üzere sözün pek çoğu, hatta çoğunluğu en güzel olmak bir 
kenara güzel bile değildir. Hatta hatta, sözün geneli söyleyeni yüzün koyu Ce
henneme sürükler. 

Allah' ın Kitab' ında kötülediği sözler sayılamayacak kadar çoktur. Mesela 
"çirkin söz",  "batıl söz" , "bilmeden O' nun hakkında söz söylemek" , "yalan" , "if
tira",  "gıybet" , "lakap takmak" , "günah , düşmanlık ve Allah Resulüne isyan hak
kında fısıldaşmak" , "hoş karşılanmayan söz kurgulamak" ,  "kişinin diliyle kalbin
de olmayanı söylemesi" , "yapamayacağı şeyi söylemek" , "boş söz" , "hakkında 
bir delilin bulunmadığı söz'' , " İslam'ın kabul etmediği şefaati içiren söz" , "günah 
ve düşmanlık üzere yardımlaşmayı ifade eden söz" ve Allah Teala'nın öfke ve 
gazabını harekete geçiren çirkin bir çok sözü örnek olarak verebiliriz. Bu sözlerde 
ne güzellikten eser vardır, ne de içlerinde en güzel sıfatına layık bir söz vardır. O 
halde ayette (ez-Zümer 39/18) geçen söz (J_,,A.l l )  kelimesinin Allah' ın peygambe
rine vah yettiği Kur' an ve sünnet dışındaki diğer sözleri de kapsayacak derecede 
genel mana taşıdığını iddia etmek son derece batıldır. 

k) Allah Teala hidayeti, sözün en güzeline uymaya bağladı. Bu yüzden şöyle 
buyurdu: "Tôğuta kulluk etmekten kaçın ıp, Allah 'a yönelenlere müjde vardır. 
(Ey Muhammed!) Dinleyip de sözün en güzeline uyan kullarımı müjdele! İşte 
Allah 'm doğru yola ilettiği kimseler onlardır. Gerçek akıl sahipleri de onlardır. "922 

Hiç düşünmeye gerek kalmadan anlaşılmaktadır ki hidayet, ancak Kur'an'a tabi 
olan kimselerde görülür. Bir başka ifade ile Kur' an' a tabi olanları Allah hidayete 
erdirmiştir. Şarkıcı kadın ve erkeklerin sözlerinde ise hidayete rastlamak müm
kün değildir. 

Netice olarak şunu söyleriz: Sizin, Allah'ın kitabına söyletmeye ve ona da
yandırmaya çalıştığınız bu görüşünüz fasittir. Kur'an-ı Kerim bu iddiadan mü
nezzehtir. Kalbinde hayat ve nur bulunan herkes tarafından bilinir ki, sizin ayete 
yüklediğiniz anlam ona yakışmaz. "Bir kimseye Allah nur vermemişse, artık o 
kimsenin nurdan nasibi yoktur. "923 

922 ez-Zümer 39/1 7-18. 
923 en-Nur 24/40; es-Sema' , s. 234-246. 
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1 9. Ya aleyhine azab sözü hak olmuş kimseyi, (bu yüzden) ateşte 
bulunan kişiyi sen mi kurtaracaksın? 

20. Fakat Rabblerinden korkanlar ( için evet); onlar için konaklar, 
birbirleri üzere bina olunmuş, altlarından nehirler akan köşkler vardır. 
Allah 'ın va 'didir (bu) .  Allah va 'dinden dönmez. 

21 . Görmez misin ki Allah, gökten bir su indirip onu yeryüzünde 
kaynaklara yerleştirmekte, sonra onunla renkleri türlü türlü ekinler çı
karmakta, sonra o ekinler kurumaktadır. Sen de onu sararmış görürsün. 
Sonra onu ufalanmış çöplere döndürür. Muhakkak bun(Jar)da özlü akıl 
sahipleri için bir ibret vardır. 

22. Acaba -kendisi Rabbinden gelmiş bir nur üzere bulunup da
Allah ' ın göğsünü İslam için genişlettiği bir kimse (sapıklıkta olan gibi) 
midir? Allah 'ı anmaktan (yüz çevirdikleri için ) kalbleri kaskatı olanların 
vay haline! İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler. 



-
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23. Allah, sözün en güzelini müteşabih, tekrar edilen (mesônf) bir 
kitab halinde indirmiştir. Ondan dolayı Rabblerine kalbden saygı du
yanların derileri ürperir. Sonra Allah anıldığı için derileri ve kalbleri yu
muşar. Bu, Allah 'ın hidayetidir. Onunla dilediğine hidayet verir. Allah 'ın 
saptırdığı kimseyi doğru yola i leten olmaz. 

24. Kıyamet gününde azabın kötüsünden yüzünü korumaya çalışan 
kimse (azab görmeyecek kimse gibi) mi? Zalimlere de: "Kazandıklarınızı 
tadın ız "  denilir. 

25 . Onlardan öncekiler yalanlamıştı da, bilmedikleri bir yerden azab 
onlara geliverdi. 

26. Bu sebepten Allah dünyada onlara rüsvaylığı tattırdı. Ahiret azabı 
ise, elbette daha büyüktür. Eğer bilselerdi . . .  

27. Anda/sun ki Biz insanlara b u  Kur'an'da -belki öğüt alırlar diye
her misalden (örnekler) getirdik. 

28. Hiçbir eğriliği olmayan Arapça bir Kur'an olarak ( indirilmiştir). 
Olur ki sakınırlar. 

29. Allah, çekişip duran birçok ortakların sah ip olduğu bir adam 
(köle) ile yalnız bir kişiye bağlı olan bir adamı misal olarak verir. Bu ikisi 
eşit midir? Hamd Allah 'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmez. 

Tefsiri: 

Allah Teala bu ayette , şirkin kötü olduğuna, insanların aşina olduğu bir ko
nudan hareketle kötü huylu ve birbiri ile çekişen efendilerin sahip olduğu bir 
kölenin durumu ile bir tek efendisi bulunan ve tamamen bir kişiye bağlı olan 
kölenin durumu arasındaki farkı delil olarak getirdi .  Bu iki kölenin durumunun 
bir olması asla düşünülemez. Bunun gibi müşrik ile kulluğunu sadece Hak ilaha 
yapan muvahhid de bir olmaz. Asla ikisi eşit değildir.924 

Bu, Allah' ın verdiği bir misal olup mantıksal çıkarım925 söz konusudur. Şöyle 
ki; içinizden birbiriyle çekişen bir çok efendisi olan köle ile bir kişiye bağlı olan 
köle bir olur mu? Size göre bir çok efendisi olan köle , bir efendisi olan köle 
gibi değildir. O halde nasıl olurda siz, kendiniz için pek çok ilah kabul edersiniz! 
Kabul ettiğiniz bu ilahları nasıl olur da Allah'a  şirk koşarsınız! Nasıl olur da, on
ları, Allah' ı  sevdiğiniz gibi sever, Allah'tan korktuğunuz gibi onlardan korkar ve 
Allah' tan umduğunuz gibi onlardan umarsınız! 926 

924 Medaricu's-salikln, 1 ,  240. 
925 İbn Kayyim buna kıyas-ı ewel demektedir. Kıyas, bizatihi başka bir sonucu gerektiren 

iki veya daha fazla önermeden meydana gelir. Kıyas-ı ewel ise, mana itibariyle netice
ye delalet eden kıyastır. Daha açık ifade ile sonucun şeklen değil de unsurları ile birlikte 
önermelerde geçtiği kıyasa, kıyas-ı evvel denir. Ayrıntılı bilgi için bk. Demenhurl, Ahmed, 
Idahu'l-mübhem min maani's-süllem, Daru'l-farfUr, Dımaşk 200 1 ,  S. 62-65. [Mütercim] 

926 Miftahi dari's-saade, s. 410. 
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30. Muhakkak sen de öleceksin, hiç şüphesiz onlar da öleceklerdir. 

31 . Sonra muhakkak sizler, Kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda 
muhakeme olacaksın ız. 

32. Allah 'a karşı yalan söyleyenden ve hak kendisine geldiğinde ya
lan/ayandan daha zalim kimdir? Kafirler için Cehennem 'de yer mi yok? 

33. Doğruyu getiren ve onu doğrulayan ( /ar) ise, on lar sakınan/arın 
ta kendileridir. 

34. Onlar için Rabblerinin yan ında diledikleri her şey vardır. lşte bu, 
ihsan edenlerin mükafatıdır. 

35. Ta ki Allah; yaptıklarının en kötü olanlarını örtsün ve yapageldik
lerinin en güzeli ile onlara mükafatların ı  versin. 

36. Allah kuluna yetmez mi? Halbuki onlar seni O'ndan başkaları ile 
korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa, onu doğru yola i leten bulunmaz. 

37. Allah kime hidayet verirse, onu da saptıracak olmaz. Allah mu
hakkak galip ve intikam alıcı değil midir? 



SOre:  39  • Z ü m e r  S u resi ------------- ---- - - •!• 519 

38. Anda/sun ki, onlara: "Göklerle yeri kim yarattı ?" diye sorsan, 
elbette : ''Allah " diyeceklerdir. De ki: "Bana haber verin; Allah 'tan baş
ka şu ibadet ettikleriniz, eğer Allah bana bir zarar vermek dilese, onlar 
onun zararın ı  giderecekler mi? Veya bana bir rahmet dilerse, onlar o 
rahmetini  tutabilirler mi?" De ki: "Bana Allah yeter. Tevekkül edecekler, 
yaln ız O'na güvenip dayanır. " , 

39. De ki: "Ey kavmim, haliniz üzere yapabileceğinizi yapın. Doğru
su ben de yapacağım. Pek yakında bileceksiniz; 

40. "Kendisin i  rezil edecek azabın kime geleceğini  ve kalıcı azabın 
kimin üzerine ineceğini. " 

41 . Şüphesiz ki Biz sana Kitabı insanlar için hakk ile indirdik. Artık 
kim hidayet bulursa kendi leh ine; kim de saparsa ancak kendi aleyhine 
sapmış olur. Sen onların üzerinde bir vekil değilsin . 

42. Allah, ölmekte olan canları alır, ölmeyenleri de uykularında alır. 
Sonra ölümüne hükmettiğin i  yan ında tutar, ötekilerin i  ise belli bir sü
reye kadar salıverir. Kuşkusuz bunda düşünen bir toplum için ibretler 
vardır. 

Tefsiri : 

Ebu Abdillah İbn Mende şöyle demiştir: "Bize Ahmed İbn Muhammed İbn 
İbrahim, Abdullah İbn Huseyn el-Harran!, Cüdey Ahmed İbn Şuayb, Musa İbn 
A'yun, Mutarrıf, Cafer İbn Ebi' l-Muğlre ve Said İbn Cübeyr kanalıyla İbn Abbas' ın 
bu ayet hakkında şöyle dediğini nakletti: Bana gelen bilgiye göre, diri ve ölülerin 
ruhları uykuda iken buluşup birbirlerine soru sorarlar. Daha sonra Allah Teô.lô. 
ölülerin ruhunu tutar, dirilerin ruhunu ise bedenlerine gönderir. "927 

İbn Ebi Hatim tefsirinde şöyle demiştir: Bize Abdullah İbn Süleyman, Hu
seyin, Amir ve Esbat kanalıyla Süddi'nin bu ayet hakkında şöyle dediğini nak
letmiştir: "Allah Teala uyuyan kimsenin uykuda iken canını alır. Böylece dirilerle 
ölülerin ruhu bir araya gelip tanışır ve konuşurlar. Sonra dirinin ruhu, geri kalan 
ömrünü doldurmak üzere dünyadaki bedenine döner. " Ölünün de ruhu, kendi 
bedenine dönmek ister. Ancak dönmesi engellenir. 

Bu anlattıklarımız, ayeti kerime hakkında ileri sürülen yorumlardan biridir. 
Buna göre tutulan ruh ,  gerçekten ölen insana aittir. Salıverilen ruh ise ,  uyku es
nasında öldürülen (uyutulan) kişiye aittir. Bu durumda ayetin anlamı şu şekilde 
olur: Allah Teala kişiyi öldürüp ruhunu tutar ve kıyamet gününden önce ruhunu 
bedenine iade etmez. Uyuyan kimseyi ise yine öldürür. Ancak uyanınca, geri ka
lan ömrünü tamamlaması için ruhunu bedenine iade eder. Eceli dolunca onun 
da canını alır. 

927 Taberi bu rivayeti Said İbn Cübeyr' den nakletmiştir. bk. Taberi, Cami' ,  XXIV, 9. 
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Ayet hakkında yapılan ikinci yoruma göre ise ,  hem tutulan ve hem de salı
verilen ruh ,  uyku sırasında meydana gelen ölüm anında olur. Buna göre Allah 
Teala ömrü dolan ruhu katına alıt ve onu bedenine iade etmez. Ömrü dolmayan 
ruhu ise ,  ömrünü doldurması için bedenine iade eder. 

Şeyhu' l-İslam {İbn Teymiye} bu görüşü tercih edip şöyle demiştir: "Kur'an 
ve sünnet, bu görüşe delalet eder. Allah Teala, uyku ölümüne daldırdığı canlar
dan gerçekten ölmesine hükmettiği kimselerin ruhunu alır. Ölüm anında vefat 
eden canların hali ise , ne ruhlarının alınması olarak, ne de salıverilmesi olarak 
tavsif edilir. Aksine bu, üçüncü bir durumdur. Tercihe şayan hale gelen görüş, ilk 
görüştür. Allah Teala iki ölümden söz etmiştir. Bunlar büyük ölüm olarak isim
lendirilen gerçek ölüm ile küçük ölüm olarak isimlendirilen uykudur. Ruhları da 
iki kısma ayırmıştır. Bir kısmı, Allah' ın hakkında ölümle hükmettiği ruhlardır ki, 
bunları Allah, kendi katında tutar. Bir başka ifade ile bunlar, ölüm ile alınan ruh
lardır. Diğer kısmı ise , henüz ömrü dolmayan ruhlardır. Bunları Allah Teala, geri 
kalan ömürlerini doldurmaları için bedenlere iade eder. 

Allah Teala, ruhların tutulması ve serbest bırakılmasını bahsi geçen bu iki 
ölüm için takdir etmiştir. Ruhların bir kısmı tutulurken diğer kısmı serbest bıra
kılır. Ayrıca Allah Teala, ölmeyen canların uykuda iken vefat ettirildiğini haber 
vermiştir. Eğer uyku ile meydana gelen vefatı, uyku ölümü ve gerçek ölüm diye 
ikiye ayırsaydı 4--L:.... J � � t)13 (ölmeyenleri de uykularında) ifadesini kullan
mazdı .  Çünkü ruhlar, kabzedildiği andan itibaren ölmüş demektir. Halbuki Al
lah Teala, onun ölmediğinden bahsetmiştir. Sonra devamında "Sonra ölümüne 
hükmettiğini yanında tutar" buyurması da uygun olmazdı .  

Bu görüşü destekleyenler şöyle diyebilir: Allah Teala' nın "Sonra ölümüne 
hükmettiğini yanında tutar" buyruğu, gerçek ölüm ile öldürdüğü canlar hakkın
dadır. Şöyle ki, Allah Teala onları önce uyku ölümü ile öldürmüş, sonra gerçek
ten ölmelerini takdir etmiştir. 

Sonuç olarak şöyle diyebiliriz: Bu ayette Allah Teala, iki tür ölümden bah
setti . Bunlardan biri uyku diğeri ise gerçek ölümdür. Ayrıca öldürülen canlının 
ruhunu aldığını ,  diğerininkini ise serbest bıraktığından söz etti. Bilindiği gibi Al
lah Teala , ister uyurken olsun isterse uyanıkken ölen her canlının ruhunu alır. 
Ölmeyeninkini ise serbest bırakır. Allah, ölmekte olan canları alır ifadesi hem 
uyanıkken hem de uykuda iken ölen canlıları kapsar.928 

928 er-Ruh.  s. 20-2 1 .  
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43, 44. Yoksa onlar Allah 'tan başkasını şefaatçiler m i  edindiler? De 
ki: Onlar h içbir şeye güç yetiremezler ve akıl erdiremeseler de mi (şe
faatçi edineceksiniz)? De ki: Bütün şefaat Allah 'ındır. Göklerin ve yerin 
hükümranlığı O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksin iz. 

Tefsiri: 

Bu ayeti kerimede Allah Teala, şefaatin göklerin ve yerin hükümranlığına 
sahip varlığa ait olduğunu bildirdi .  Göklerin ve yerin hükümranlığına sahip olan 
yegane varlık ise Allah Teala'nın kendisidir. Kuluna merhamet etmek için ken
disini kendisine şefaatçi kılmıştır. Şefaat etmesi konusunda dilediğine izin verir. 
Böylece bütün şefaat, hakikatte O'na ait olur. Allah' ın katında şefaat edenler, 
ancak kendisinin kendisine şefaatçi olmasından sonra onlara verdiği izin ve emir 
ile şefaat ederler. Allah ' ın şefaat etmesi ise, kuluna merhamet etme iradesinden 
ibarettir. 

İşte bu şefaat, müşriklerin ve onların yolundan gidenlerin kabul ettiği şirke 
bulaşmış şefaatin tam zıddıdır. Allah Teala müşriklerin şefaat anlayışının geçersiz 
olduğunu Kitab' ında şu şekilde bildirmiştir: "Ve bir günden sakının ki, o günde 
hiç kimse başkası namına bir şey ödeyemez, kimseden fidye kabul edilmez, hiç 
kimseye şefaat fayda vermez. Onlar hiçbir yardım da görmezler. "929, "Ey iman 
e.denler! Kendisinde artık alış-veriş, dostluk ve şefaat bulunmayan gün (kıyamet) 
gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın. Gerçekten inkar 
edenler elbette zalimlerdir. "930, "Rab/erinin huzurunda toplanacak/arından kor
kanları onunla (Kur'an ile) uyar! Onlar için Rab/erinden başka ne bir dost, ne de 
bir şefaatçi vardır. Belki sakınırlar. "931 , "Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri 
altı günde (devirde) yaratan, sonra arşa istiva eden Allah 'tır. Sizin için O'ndan 
başka ne bir dost ne de bir şefaatçi vardır. Artık düşünüp öğüt olmaz mısınız?"932 

Allah Teala Kitab' ında, kulların Kendisi' nden başka şefaatçisinin bulunma
dığını belirtmiştir. Şu kadarı var ki; kuluna merhamet etmeyi dilediği zaman, 
ona şefaat edecek kimselere izin verir: " . . .  O'nun izni  olmadan h iç kimse şefaatçi 
olamaz . . .  "933 , " . . .  İzn i olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir ki! . .  "934 

929 el-Bakara 2/123 
930 el-Bakara 2/254 
93 1 el-En'am 6/51 .  
932 es-Secde 32/4. 
933 Yunus 10/3. 
934 el-Bakara 2/255 
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Allah' ın izni ile yapılan şefaat, O'nun dışında birinin yaptığı şefaat değildir. 
Şefaat eden de, O' nun dışında bir varlık değildir. Doğrusu şu ki, bu şekilde şefaat 
eden kimse, O'nun izniyle şefaat etmiştir. 

Allah' ın izni ile şefaat eden ile O'nun dışındaki şefaatçi arasındaki fark, şerik 
ile yaratıcısının emrine amade kul arasındaki fark gibidir. Şöyle ki; Allah'ın hü
kümsüz kıldığı şefaat, şerikin şefaatidir. Çünkü O'nun şeriki yoktur. Kabul ettiği 
şefaat ise , emrine amade kulun şefaatidir. Bu kul, kendisine "Falancaya şefaat 
et!" şeklinde izin vermediği sürece ne efendisinin önüne geçer, ne de şefaate yel
tenir. Bundan dolayıdır ki, kıyamet günü şefaatçilerin efendisinin yapacağı şefaat 
ile insanların en mutlusu, halisane bir şekilde tevhide sarılan ve şirki çağrıştıran 
her türlü şeyden korunmuş tevhid ehli insanlar olur. Allah Teala bu kimselerden 
hoşnut olmuştur: "Allah rızasına ulaşmış olanlardan başkasına şefaat etmezler. "935 
"O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığın ı  kimseden başkasına 
şefaat fayda vermez. "936 Bu ayetlerle Allah Teala, mahşer günü ancak kendisi
ne şefaat edilecek kimsenin sözünden hoşnut olunduktan ve o kimseye şefaat 
edecek kimseye izin verildikten sonra şefaatin gerçekleşeceğini bildirdi. Müşrik 
birinden ise Allah razı olmaz. Onun sözünden de hoşnut olmaz. Bu yüzden şefa
at edeceklere, onun için şefaatte bulunmalarına izin vermez. Özetle ifade edecek 
olursak, Allah Teala şefaati iki koşula bağlamıştır: 

a) Kendisine şefaat edilecek kimseden hoşnut olması, 

b) Ona şefaat edecek kimseye izin vermesi. 

Bu iki şart bir arada gerçekleşmezse şefaat de gerçekleşmez. Buradaki in
celiği şu şekilde izah edebiliriz: Bütün her iş, yalnızca Allah'ın tekelindedir. Bu 
konuda hiç kimse O'nunla aynı yetkiye sahip değildir. Allah katında mahlukatın 
en yücesi, en değerlisi ve en faziletlisi hiç kuşkusuz peygamberlerle O'na yakın 
olan meleklerdir. Bunlar da, sadece ve sadece kuldur. Allah ' ın kendilerine verdi
ği izin ve emir olmadan ne söze başlarlar, ne O' nun önüne geçerler, ne de bir şey 
yapabilirler. Bu durum, özellikle de hiçbir nefsin diğerine karşı hiçbir şeye sahip 
olmadığı gün, daha da net anlaşılır. Melekler ve peygamberler, Allah ' ın emrine 
amade ve O'nun Rabliğini kabul eden varlıklardır. Yaptıkları her şey, O' nun emri 
ve izni çerçevesindedir. Peygamberleri ve melekleri -Allah'a ortak koşan müş
rik kimse ise, onları şefaatçi olarak edinir. Peygamber ve melekleri şefaatçi ola
rak edindiği zaman, onların Allah katında öne çıkıp kendisine şefaat edeceğini 

935 el-Enbiya 2 1/28. 
936 Taha 20/109. Bu ayeti şu şekilde çevirmekte mümkündür: "O gün Rahman' ın izin verdiği 

ve sözünden hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez." Nitekim Türk
çe meallerde genelde bu çeviri esas alınmıştrr. Farklı gramer izahlarından kaynaklanan bu 
farklılık hakkında geniş bilgi için dirayet Tefsiri:leri ile i 'rabu'l-Kur'an kaynaklarına müracaat 
edilebilir. [Mütercim] 

--
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zanneder. Bu düşünceye sahip biri, Allah Teala'yı tanımayan en cahil kimsedir. 
O'nun hakkında nelerin mutlaka olması gerektiğini, nelerin de mutlaka olma
ması gerektiğini bilmiyor demektir. Böyle bir anlayış Allah hakkında kesinlikle 
muhaldir. Bu düşünce Allah'ı, krallar ve ileri gelen kimselere benzetmek gibidir. 
Şöyle ki; kişi, krallar ve ileri gelen kimselerin yakın çevrelerini ve dostlarını, kendi 
ihtiyaçlarının giderilmesi için onların nezdinde aracı olarak kullanır. İşte bu yanlış 
kıyaslama yüzünden, putlara tapılmış ve müşrikler, Allah' ın dışında şefaatçi ve 
veliler edinmiştir. 

Dünyadaki yöneticiler katında aracı edinmek ile Allah katındaki şefaatçiler 
arasındaki fark, yaratıcı ile yaratan, Rabbe boyun eğen ile Rab, efendi ile kul, 
sahibi ile köle, zengin ile fakir, hiç kimseye hiçbir şekilde muhtaç olmayan ile her 
konuda başkasına muhtaç olan kimse arasındaki fark kadardır. 

Yaratılmışlar yanında aracı olanlar, aslında onların ortaklarıdır. Çünkü kral
ların ve ileri gelenlerin işlerinin yolunda gitmesi ancak çevrelerindeki kimseler 
sayesindedir. Yani onların yardımcı ve destekçileridir. Kralların ve ileri gelenlerin 
işleri ancak onlar sayesinde düzgün yapılır. Eğer onlar olmasaydı, ne insanlara 
söz geçirebilirlerdi ne de güç kullanabilirlerdi .  Hasılı her ne kadar onların ara
cı olmalarına izin vermeseler, aracı olanlardan da hoşnut olmasalar da, onlara 
muhtaç oldukları için, onların aracılıklarını kabul etmeye muhtaçtırlar. Çünkü 
çevresindeki insanların aracılıklarını reddettikleri takdirde onların, kendilerine 
itaatten çıkıp başkalarına gidip hizmet etmelerinden korkarlar. Dolayısıyla ister 
istemez onların aracılığını kabul etmekten başka çareleri yoktur. 

Allah Teala ise Ganiy' dir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Müstağniliği zatından 
ileri gelir. Kendisi hiçbir şeye muhtaç değilken, her şey O'na muhtaçtır. Göklerde 
ve yerdeki canlılar O'nun kuludur. Hepsi O'nun gücüne boyun eğer. O'nun ira
desine göre hareket eder. Eğer göklerde ve yerde bulunan bütün varlıklara helak 
etse izzetinden ,  gücünden, mülkünden, rubCıbiyet ve ulCıhiyetinden hiçbir zerre 
eksilmez. Nitekim O, şöyle buyurmuştur: 

"Şüphesiz Allah, Meryem oğlu Mesih 'tir" diyenler, anda/sun ki, kafir olmuş
tur. De ki: Öyleyse Allah, Meryem oğlu Mesih 'i, annesini ve yeryüzündeki/erin 
hepsini imha etmek isterse Al/ah 'a kim bir şey yapabilecektir (O'na kim bir şeyle 
engel olabilecektir) ! Göklerde, yerde ve ikisi arasında ne varsa hepsinin mülkiye
ti Allah 'a aittir. O dilediğini yaratır ve Allah her şeye tam manasıyla kadfrdir. 937 

Allah Teala Kur'an ayetlerinin efendisi ayete'l-kürsl'de de şöyle buyurmuş
tur: "Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim 
şefaat edebilir?"938 

937 el-Maide 5/1 7.  
938 el-Bakara 2/255. 
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De ki: Bütün şefaat Allah 'rndır. Göklerin ue yerin hükümranlrğr O'nundur. 
Bu ayetlerle Allah Teala, kendisinin göklere ve yere sahip olmasının, şefaatin ta
mamen yalnızca kendisine ait olduğunu ve katında izni olmadan kimsenin şefaat 
edemeyeceği sonucunu gerektirdiğini haber vermiştir. Çünkü O'nun ortağı yok
tur. Aksine her şey, O'nun sırf mülküdür. Dünya ehlinin birbirine yaptığı aracılık 
ise bu şefaat gibi değildir. 

Buraya kadar anlattıklarımızdan Allah Teala'nın Kur'an'da yok olduğunu 
belirttiği şefaat, şirke bulaşmış şefaattir. İnsanlar bu şefaati bilmektedir. Bazıları 
bazılarına karşı bu şefaate/aracılığa müracaat eder. İnsanlar tarafından bilindiği 
için Allah Teala, bazen mutlak olarak bu şefaat nefyedilmiştir. Bazen de şefaati, 
ancak kendi izninden sonra fayda vereceğini belirtmekle takyld etmiştir. Onun 
izniyle yapılan şefaat, aslında O'na ait bir şefaattir. Çünkü şefaate izin veren de, 
onu kabul eden de, şefaat edilenden razı olan da, onun şefaati hak edecek amel
leri işlemesini ve sözleri söylemesini nasip eden de kendisidir. 

Netice itibariyle deriz ki; kendisine bir şefaatçi edinen müşriktir. Edindiği 
şefaatçinin şefaati kendisine bir yarar sağlamaz. Şefaatçi olarak edindiği kimse 
de ona şefaat edemez. Sadece Rab Teala'yı, kendisine yaklaşılan, rızası aranan, 
gazabından kaçılan ma'bud, sevgili ,  umut beslenilen ve korkulan ilah olarak edi
nen kimseye Allah Teala, şefaatçinin şefaat etmesine müsaade eder. Nitekim 
O, şöyle buyurmuştur: Yoksa onlar Allah 'tan başkasrn r  şefaatçiler mi edindiler? 
De ki: Onlar hiçbir şeye güç yetiremezler ue akıl erdiremeseler de mi (şefaatçi 
edineceksiniz) ? De ki: Bütün şefaat Allah 'ındrr. Göklerin ue yerin hükümranlığı 
O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. 939 

939 İğasetu'l-lehfan, l , 220-222. 
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45. Allah bir olarak anılsa ahirete inanmayanların kalbleri tiksin ir. 
O'ndan başkası anılsa, hemen yüzleri güler. 

46. De ki: "Ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi ve açığı bilen Allah 'ım, 
ayrılığa düştükleri şeyler hakkında kullarının arasında Sen hüküm ve
receksin. " 

47. Eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onunla birlikte bir o kadarı 
daha zulmedenlerin olsa, Kıyamet gününde azabın şiddetinden (kur
tulmak için )  onları muhakkak fidye vererek kurtulmak isteyeceklerdi. 
Halbuki Allah 'tan ummadıkları şey kendilerine görünür. 

48. Kazandıkları amellerin fenalıkları kendilerine görünecek ve alaya 
aldıkları şey onları çepeçevre sarıp kuşatacaktır. 

49. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra, kendi
sine tarafımızdan bir n imet verdiğimiz vakit, "Bu, bana ancak bilgi ile 
verilmiştir. ' der. Hayır o, bir imtihandır. Fakat çokları bilmezler. 

Tefsiri: 

Ayette geçen � J.>- ifadesi hakkında ileri sürülen yorumlar: 

Beğavi bu ayet hakkında şöyle demiştir: Bu tür insanlar, "Allah katından 
bana verilen bilgiye göre ben, bu nimetlere layığım . "  derler.940 

Mukatil de şöyle demiştir: Bu tür insanlar "Allah bende gördüğü bir iyilikten 
dolayı , bu nimetleri bana bahşetmiştir" derler. 

Bazı müfessirler ise şöyle demiştir: Bu tür insanlar, "Allah katından bana veri
len bilgiye göre ben, bu nimetlere layığım."  derler. Bu sözün içeriği şu anlama gelir: 
Allah Teala benim bu nimetlere layık olduğumu bildiği için, bunları bana verdi. 

Diğer müfessirler ise şöyle demiştir: Buradaki ilimden maksat, nimet verilen 
kişiye ait bilgidir. Buna göre ayet şu anlama gelir: Bu nimetler, kazanma yollarını 
bildiğim için bana verilmiştir. Bu yorum Katade ve bazı müfessirlere aittir. 

Bu ayetin şu anlama geldiğini iddia edenler de olmuştur: Bu nimetlerin bana 
verilmesinden Allah katında derece ve değerimin olduğunu anladım. Bu yorum, 
Mücahid'in (bilgi ile verilmiştir) ifadesini (şeref üzere verilmiştir) şeklinde izah 
etmesinden kaynaklanır. 

Allah Teala o nimetler hakkında "Hayır o, bir imtihandır. " buyurmuştur. Ger
çekten de insana verilen nimetler, onun için imtihan vesilesidir. Allah Teala bun
larla kulunu imtihan eder. Birine nimet verilmesi, onun seçkin kul olduğunu gös
termez. Allah'a  yakın olduğunu,  O'nun sevgili kulu olduğu anlamına gelmez .941 

940 Beğavi, Maalim, VII, 79. 
941 Şiffıu'l-alil, s. 37. 
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50. Gerçekten onlardan önce geçenler de bunu demişlerdi. Ama on
ların kazandıkları şeyler kendilerine fayda vermedi. 

51 . Sonunda da kazandıkları o amellerin kötülükleri, kendilerine ge
lip çatt ı .  Bunlardan zulmedenleri de kazandıkların ın kötülükleri yakında 
gelip bulacaktır. Onlar ôciz bırakamazlar. 

52. Bilmezler mi ki, muhakkak Allah, rızkı dilediği kimseye yayar ve 
kısar. Şüphesiz bunda inanan bir topluluk için ôyetler (belgeler) vcrdır. 

53. De ki: "Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah 'ın 
rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah günahların hepsini 
bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, merhametlidir. " 

Tefsiri : 

Allah Teala'nın bu ayette bahsettiği ve bütün günahlarını bağışlayacağını 
bildirdiği kullar, tevbe eden müminlerdir. 

Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Bu ayet, tevbe edenler hakkın
dadır. Çünkü Allah Teala, günahların bağışlanmasını mutlak olarak belirtti . Ne 
bir kişiyle ne de bir günahla bunu tahsis ett i .  Düşünme ve araştırmaya gerek 
kalmadan bilinen gerçeğe göre Allah Teala, inkarı ve bir çok günahı bağışlamaz. 
Buradan da anlaşılıyor ki, ayetin genel ve mutlak mana ifade etmesi onun, tevbe 
edenler hakkında indiğini gösterir. Zira günahı ne olursa olsun, insan tevbe ettiği 
zaman bağışlanır. 942 

Ayette genel mana ifade edecek şekilde zikredilen '-:-' _,;..uı kelimesi bütün gü
nahları içine alır. Ancak, söz konusu bağışlanma sadece tevbe edenler hakkında 
geçerlidir. 943 

942 Medaricu's-salikln, 1 ,  326. 
943 el-Cevabu'l-kafi, s. 250 . 

-
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54. Size azab gelmezden önce Rab bin ize dönün ve O'na teslim olun. 
Sonra size yardım olunmaz. 

55. Farkında olmadan ansızın azab size gelmezden önce, Rabbiniz
den size indirilenin en güzeline uyun. 

56. Ta ki kimse: "Allah 'a karşı işlediğim kusurlardan dolayı vay be
nim halime! Ve gerçekten ben, alay edenlerdendim " demesin. 

57. Veya: "Eğer Allah bana h idayet etse idi elbette takvalı fardan olur
dum " demesin; 

58. Ya da azabı gördüğünde: "Eğer ben im için bir dönüş imkanı ol
saydı ihsan edicilerden olurdum" demesin. 

59. "Hayır, sana ayet/erim, gerçekten gelmiş idi. Sen ise onları yalan
lamış, büyüklenmiş ve kafirlerden olmuş idin. " 

60. Kıyamet gününde Allah ' a yalan söyleyenleri yüzleri kararmış gö
rürsün. Büyüklük taslayanlara Cehennem 'de yer m i  yok? 

61 . Allah, takva sahiplerini umduklarına erdirmek sureti ile kurtarır. 
Onlara h içbir fenalık dokunmaz ve onlar üzülmezler de. 

62. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O, her şeye vekildir. 

Tefsiri: 

Bu ayet, tahsise uğramamış genel bir ifadedir. Buna göre kainatta ne varsa, 
hem cismiyle, hem davranışlarıyla, hem hareketleriyle ,  hem de duruşlarıyla bu 
ayetin ifade ettiği anlamın kapsamında yer alır. Bu ayet, Allah' ın zatı ve sıfatla
rıyla tahsis edilemez. Çünkü O, zatı ve sıfatlarıyla yaratıcıdır. O'nun dışındaki her 
şey ise , O'nun yarattığı bir mahluktur. Allah lafzı, yaratıcı ile yaratılan arasındaki 
farkı ortaya koymuştur. Allah' ın sıfatları, isminin müsemmasına dahildir. Çünkü 
Allah lafzı, bütün kemal sıfatlarını taşıyan ve her türlü eksik ve başkasını andıran 
sıfatlardan münezzeh İlah' ın ismidir. 
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Alem, cisimler ve fiiller olmak üzere iki kısma ayrılır. Allah Teala insanların 
cisimlerinin ve onlardan meydana gelen fiillerin yaratıcısıdır. Onlar hakkındaki 
ayrıntıları da yine, O bilir. Bunların tamamı O'nun bilgisi, gücü, yaratması ve 
iradesi içinde yer alır. 

Kaderiye şöyle demiştir: "Bizce Allah Teala kulların fiillerinin yaratıcısıdır. 
Ancak bu yaratma, sonradan var etme, yoktan meydana getirmek anlamında 
değildir. Aksine takdir etmek manasınadır. Bir başka ifade ile, Allah Teala kulların 
fiillerini takdir etmiştir. Çünkü <>1>- fiili, takdir etmek anlamına gelir. Nitekim şu 
ayette bu manada kullanılmıştır: �l>JI �İ ..ııl .!l.JL:-:i (Takdir edenlerin en güzeli 
olan Allah pek yücedir. )944 Şair de bu fiili, şu şekilde takdir etmek/planlamak 
anlamında kullanmıştır: 

Şüphe yok, ölçtüğünü kesersin sen 
Bazıları ölçer, sonra kesmez lakin 

Şair bu beyitte şöyle demek istemiştir: Sen , planladığın işleri yaparsın. Az
minle ve gücünle planlarını gerçekleştirirsin . Öyleleri de var ki, önce plan yapar
lar. Ama o planı gerçekleştirecek ne güçleri, ne de kararlılıkları vardır. 

Allah Teala, kulların fiillerini takdir eder. Kullar da, onları yoktan var edip 
meydana getirir." 

Ehl-i sünnet ise , onlara şöyle karşılık vermiştir: "Sizin ilk temsilcileriniz, kesin 
bir dille Allah' ın kulların amellerini takdir ettiğini inkar ediyorlardı. Onların bu 
şekilde cevap vermeleri mümkün değildir. Sizden Allah'ın kulların fiillerini takdir 
ettiğini kabul edenler bilsin ki; takdir etmek bir şeyin meydana gelmesine tesir 
etmek anlamına gelmez. Takdir, sadece bir bilgiden, bir haberden ibarettir. Size 
göre takdir, bir şeyin belli ölçüde yapılması anlamına gelmez. Yine size göre bir 
şeyin belli ölçüde yapılması, Rab Teala tarafından takdir edilmemiş, O'nun tara
fından yapılmamıştır. Aksine bu tür şeyler, kul tarafından yapılmış ve yoktan var 
edilmiştir. Bu durumda takdir, sadece bilgi ve haberden ibaret olur. Bu da, hiçbir 
milletin dilinde yaratma olarak isimlendirilmez. Eğer yaratma olarak isimlendi
rilseydi ,  bir şeyi bilen veya onun isim ve özelliklerini bilen, ondan haber veren 
kimse, onun yaratıcısı olurdu. Sizin ileri sürdüğünüz takdir, eğer fiilin meydana 
gelmesine tesirde bulunuyorsa, sizin görüşünüzün tersini gösterir. Eğer fiilin mey
dana gelmesine tesir içermiyorsa, bu durumda bir bilgi ve haber olmaktan öte 
geçemez."  

944 el-Mü'minun 23/14. 
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Kaderiye bu itiraza şu şekilde cevap vermiştir: "Allah her şeyin yaratıcısıdır. 
ayeti, kendisiyle husus! mana kast edilen genel ifadelerdendir. Meseleyi somut
laştıracak olursak; siz, muhteşem ve yüce bir olgu olmasına rağmen Kur'an' ın 
ayetteki genel manaya dahil olmadığını belirttiniz. Biz de bu ayetin hükmünden , 
delillerin kendileri tarafından yapıldığını veya yapılmadığını gösterdiği kullara ait 
fiilleri ayrı tuttuk. "  

Buna karşın Ehl-i sünnet şöyle demiştir: "Kur'an Allah ' ın kelamıdır. Kelam 
da, O'mıın sıfatlarından biridir. Yaratıcının zatı ve sıfatları mahluk kavramı içine 
girmez. Çünkü yaratan, yaratılmıştan farklıdır. Burada hiç kuşkusuz tahsis yoktur. 
Doğrusu şu ki, Allah hem zatı hem de sıfatları ile yaratıcıdır. O'nun dışındaki her 
şey ise mahluktur. Dolayısıyla bu ayet, genel mana taşır. Hiçbir surette tahsise 
uğramamıştır. Zira ortada yaratıcı ve yaratılmıştan başka bir varlık yoktur. Sa
dece Allah yaratıcıdır. O'nun dışındaki her şey ise, mahluktur. Kulların fiillerinin 
kendileri tarafından yapıldığını, onların fiillerinin kendileriyle gerçekleştiği ve bu 
fiilleri onların yaptığını  gösteren delillerin tamamı haktır. Bu delillerin gereğince 
hükmederiz. Ancak bu, söz konusu fiillerin onlara ait olduğu ve Allah tarafından 
yapılıp yaratıldığını gerektirmez. Çünkü, fiil (yapma) ile mef'Cıl (yapılan) farklıdır. 
Bu fiillerin Allah ' ın fiili olduğunu, kulun ise bunları işlemeye mecbur olduğunu 
da söylemeyiz. Bunların kulun fiili olduğunu, Allah' ın ise bu fiilleri işlemeye gü
cünün yetmediğini, kulu bu fiilleri işlemeye fail kılmaya kadir olmadığını ise hiç 
söylemeyiz. Bu fiillerin ,  iki mahluk arasında başlı başına var olan ayn bir mahluk 
olduğunu·da iddia etmeyiz. Çünkü bütün bunlar, batıl görüştür." 

Kaderiye şöyle demiştir: "Allah her şeyin yaratıcısıdır. ayeti Allah' ın kendi
sinden başkasının güç yetiremeyeceği şeylerin yaratıcısı olduğu anlamına gelir. 
Kulların yapmaya güç yetirdikleri fiillerin onlara nispet edilmesi Allah ' a  nispet 
edilmesini nefyeder. Aksi takdirde iki mef'ulün (yapılan işin ) iki fail (özne)  tara
fından yapıldığı sonucu ortaya çıkar ki, bu imkansız bir şeydir." 

Buna karşın Ehl-i sünnet şöyle cevap vermiştir: "Bu fiillerin yapma ve kesb 
(kazanma) bakımından kullara nispet edilmesi, onların yaratma ve irade bakı
mından Allah' a  nispet edilmesine mani değildir. Şöyle ki; hakikatte bu fiillerin ya
pılmasını dileyen ve onları yaratan Allah Teala' dır; onları yapan ve kesb edenler 
ise kullardır. Eğer bu fiiller Allah' ın iradesine, kudretine ve yaratmasına bağlı ol
masaydı, kullardan meydana gelmesi imkansız olurdu. Çünkü kullar, Allah ' ın di
lemediği, gücünü göstermediği ve yaratmadığı bir şeyi yapmaktan acizdirler. "945 

Mutezile, ''Allah her şeyin yaratıcısıdır " ayeti ile buna benzer ayetleri 
Kur'an ın mahluk olduğuna delil getirmiştir. 

945 Şifau'l-alll, s .  53-54. 
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Çoğunluk ise bu ayetin, ilim gibi Allah'ın diğer sıfatlarında olduğu gibi tar
tışma konusuna özel, tahsise uğramış umum ifade eden bir hüküm olduğunu 
söyleyerek bu iddiaya cevap vermiştir. 

İbn Akil "İrşad" adlı eserinde şöyle demiştir: "Kanaatime göre Kur'an, bu 
cümlenin ifade ettiği hükmün dışında yer alır. Bu ayetin ,  Kur'an' ı da içine alması 
uygun değildir. Çünkü bu ayet ile , Allah Teala'nın her şeyin yaratıcısı olduğu bil
dirilmiştir. Bildirme ve haber vermenin kendisiyle gerçekleştiği lafızlar, anlatılan 
haberin içinde yer almaz. Mesela bir kimse "Bugün yalan olması müstesna hiçbir 
söz söylemeyeceğim ."  derse, onun verdiği bu haber, söylediği bu sözün içinde 
yer almaz. "946 

Bu söylenenleri düşündüğüm zaman, anlatılanların Meryem kıssasından 
bahseden şu ayette söz konusu olduğunu gördüm:  "İnsanlardan birini görecek 
olursan 'Ben Rahman için oruç adadım, bugün hiçbir insanla konuşmayacağım '  
de. "947 Hz. Meryem' e bu şekilde davranması emredilmiştir. Böylece başkalarının 
kendisine soru sormaması hedeflenmiştir. O'nun bugün hiçbir insanla konuş
mayacağım sözü, hiçbir insanla konuşmayacağını haber verir. Onun verdiği bu 
haber, aktardığı haberin içinde yer almaz. Aksi takdirde onun bu sözü, adağına 
aykırı olurdu.948 
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63. Göklerle yerin anahtarları yalnız O'nundur. Allah 'ın ayetlerini 
inkar edenler ise; onlar zarara uğrayanların ta kendileridir. 

64. De ki: ''Artık ey cahiller, bana Allah 'tan başkasına ibadet etmemi 
mi emredeceksiniz?" 

65 .  Anda/sun, sana ve senden öncekilere vahy olundu ki: "Eğer şirk 
koşarsan, anda/sun ki amelin boşa çıkar ve muhakkak zarar edenlerden 
olursun . 

946 el-İrşad fi usCıli' l-i 'tikad. bk. ez-Zeyl ala tabakati'l-hanabile, 1, 156. 
94 7 Meryem 19/26. 
948 Bedfüu' l-fevfüd, 1\1, 218. 
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66. "Hayır, -işte bundan ötürü- yalnız Allah ' a ibadet et ve şükür 
edenlerden ol!" 

67. Onlar Allah 'ı gereği gibi değerlendiremedi/er. Bütün yeryüzü, 
kıyamet günü O'nun avucundadır; gökler O'nun kudretiyle dürülmüş 
olacaktır. O, putperestlerin ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir. 

Tefsiri: 

Bu ayet, Allah'ın gönderdiği kitapları ve peygamberleri inkar edenlere cevap 
niteliğinde olduğu gibi ,  O'nun birliğini ve sıfatlarını inkar edip işlevsiz hale geti
renlerle müşriklere verilmiş cevap özelliğini de taşır. 

Şu iki esas, Islam'ın temelidir: 

a) Allah'tan başka ilah olmadığını ,  

b) Hz. Muhammed'in onun elçisi olduğunu kabul etmek. 

Allah Teala'nın bu ayeti kerimede kendisinin kainatı değiştirecek güce sahip 
olmakla tavsif etti. Onun bu vasfı, yaratılış ve yeniden dirilişi inkar edenler ile 
vahye karşı akıl ve düşünceleriyle muhalefet eden kimselerin önderlerinin ileri 
sürdükleri görüşleri geçersiz hale getirir. 949 

Sur' a üflendiği zaman ruhlar, oldukları gibi diri mi kalır, yoksa ölüp sonra 
dirilir mi? Bu konuda Allah Teala'nın şöyle buyurduğu söylenmiştir: 

68. Sur'a üflenince, Allah 'ın diledikleri müstesna olmak üzere gök
lerde ve yerde, ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince, 
bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar. 

Tefsiri: 

Allah Teala göklerde ve yerde bulunan kimselerin bir kısmını, bu ölümden 
ayrı tutmuştur. Bunların kim olduğu hakkında farklı görüşler vardır: 

a) Ölmeyenler şehitlerdir. Bu görüş, Ebu Hureyre, İbn Abbas ve Said İbn 
Cübeyr tarafından dile getirilmiştir. 

b) Ölmeyenler, Cebrfill , Mikail , İsrafil ve ölüm meleğidir. Bu görüş, Mukatil 
ve bazı müfessirlere aittir. 

949 es-Savfüku'l-mürsele, iV, 1363. 
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c) Ölmeyenler, huriler gibi Cennet'te bulunan varlıklar ile Cehennem'd ebu
lunan azab melekleri ile onun bekçiliğini yapan meleklerdir. Bu görüşü, Ebu İshak 
İbn Şakı! bizim mezhebe mensup bazı alimlerden nakletmiştir. Nitekim Ahmed 
İbn Hanbel de, Cennet'te bulunan hurilerle gençlerin, Sur'a üflenildiği zaman öl
meyeceklerini kesin bir dille ifade etmiştir. Allah Teala Cennet ehli hakkında şöyle 
buyurmuştur : "İlk tattıkları ölüm dışında, orada artık ölümü tatmaz/ar. "950Bu ayet-i 
kerime Cennet ehlinin ilk ölümden sonra bir daha ölmeyeceklerini kesin olarak 
ifade eder. Eğer onlar ikinci kez ölselerdi, o zaman iki ölüm söz konusu olurdu. 

Cehennem ehlinin "Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin .  "951 de
melerinin açıklaması ise, Bakara suresindeki şu ayette mevcuttur: "Ey kafirler! Siz 
ölü iken sizi dirilten (dünyaya getirip hayat veren) Allah 'ı nasıl inkar ediyorsunuz! 
Sonra sizi öldürecek, tekrar sizi diriltecek ve sonunda O'na döndürüleceksiniz. "952 
İnsanlar, babalarının sulbünde nutfe halinde iken ve annelerinin rahminde bu
lundukları sırada ölü idiler. Daha sonra Allah , onlara hayat verdi. Sonra tekrar 
canlarını aldı. Mahşer günü ise yeniden onlara can verecektir. Bu öldürüp dirilt
me hadisesi içinde kıyametten önce ruhların öldürülmesi yoktur. Eğer böyle bir 
şey olsaydı, ortada üç ölme söz konusu olurdu. Sur'a üflendiği zaman ruhların 
bayılması, onların öldüğü anlamına gelmez. Nitekim sahih hadiste şöyle buy
rulmuştur: "Kıyamet günü insanlar bayılacaktır. Ayılan ilk kişi ben olacağım. Bir 
de bakacağım ki Hz. Musa (a.s. ), arşın ayaklarından birine yapışmış duruyor 
olacak. Benden önce mi ayıldı yoksa, Tur'daki bayılması ile hesaba çekildiği için 
(ayık mı kaldı) bunu bilmiyorum. "953 Burada bahsedilen bayılma, kıyametten 
sonraki toplanma sırasında meydana gelecektir. Cenab-ı Allah büyük mahkeme 
için geldiği zaman ve yeryüzü O'nun nuru ile aydınlandığı vakit, bütün mahlukat 
bayılacaktır. Bu hususta Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Bayılacakları güne eriş
melerine kadar onları bırak. "954 Eğer buradaki bayılma, ölüm olsaydı ,  daha önce 
bahsi geçen ölümlerden farklı bir ölüm olurdu. Bizim belirttiğimiz bu hususa, 
büyük ve değerli alimlerden bir grup dikkat çekmiştir. Mesela Ebu Abdillah el
Kurtubl şöyle demiştir: Bu hadisten anlaşılan manaya göre, sözü edilen sa'kadan 
(ü......aJI )  maksat, kıyamet günü insanları kaplayacak bayılma hadisesidir. Sur'a 
üflenince yaşanacak ölüm anında meydana gelen kendinden geçme hali değil
dir. Hocamız Ahmed İbn Amr şöyle demiştir: Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi 
vesellem- hadisinin zahiri, bahsi geçen sa'kanın ( , (�\insanların yeniden diril
mesi için ikince kez Sur' a üflendikten sonra meydana geldiğini gösterir. Kur' an 
metni, ayetteki istisnanın, bayılmanın gerçekleşeceği üflemeden sonra meydana 

950 ed-Duhan 44/56. [Mütercim] 
951 Gafir 401 1 1 .  
952 el-Bakara 2/28 
953 Buhar!, Ehadisu'l-enbiya, 25: Diyat, 32; Müslim, Fadail, 1 60; Ebu Davud, Sünne, 1 4. 

Elbani bu hadisin için hasen-sahih demiştir. 
954 et-Tur 49/45. 
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gelmesini gerektirir. Hal böyle olunca bazı alimler Hz. Musa'nın ölmeyen pey
gamberlerden biri olduğunu ileri sürmüştür. Ancak bu düşünce yanlıştır. " 

Kadl lyad ise şöyle demiştir: "Burada bahsedilen sa'ka'dan maksat, yeniden 
dirilmeden sonra göklerin ve yerin yarılması esnasında yaşanan korku hali olabi
lir. Konuyla ilgili hadisler ve diğer rivayetler ayrı olarak değerlendirilir. " 

Ebu' l-Abbas el-Kurtubl ona şu şekilde itiraz etmiştir: "Onun bu görüşüne Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- hadiste geçen sözleriyle cevap verilir. Şöyle 
ki; Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- kabrinden çıkınca Arşın bir ayağından tutan 
Hz. Musa ile karşılaştığını haber vermiştir. Bu karşılaşma, nefha-i feza' (insanların 
korkuya kapılmasına neden olan Sur'a üfleme) sırasında meydana gelmiştir. " 

Ebu Abdillah el-Kurtubl ise şöyle demiştir: "Hocamız Ahmed İbn Amr şöyle 
dedi: Allah' ın izni ile bu konudaki problem şu şekilde giderilir: Ölüm, mutlak yok 
olma değildir. Aslında ölüm, bir halden bir hale geçmektir. Öldürüldükten sonra 
şehitlerin diri olması ,  Rableri katında rızıklandırılmaları, hoşnut ve müjdeleyici 
olmaları buna delalet eder. Çünkü onların bu halleri, dünyadaki dirilerin özel
likleridir. Şehitler hakkında bu durum geçerli olunca, peygamberler hakkında 
hayli hayli geçerli olur. Üstelik Hz. Peygamber' den -sallallahu aleyhi vesellem- sahih 
olarak şöyle dediği nakledilmiştir: "Toprak, peygamberlerin cesedini çürütmez. "955 
Yine sahih bir senetle nakledildiğine göre isra gecesi Hz . Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem- Kudüs' te ,  semada peygamberlerle , özellikle de Hz. Musa ile bir 
araya gelmiştir. 956 Bir başka hadiste ise Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- şöy
le buyurmuştur: "Allah Tea/Q kendisine selam verilen her Müslüman'ın, verilen 
selama karşılık vermesi için ruhunu ona iade eder. "957 

Buna benzer birçok hadis vardır. Bunların toplamından, peygamberlerin 
ölümünün bizden kaybolmaları şeklinde gerçekleştiği kesin olarak anlaşılır. Şöy
le ki , her ne kadar onlar, diri olarak mevcudiyetlerini sürdürseler de, biz onları 
idrak edemeyiz. Bu halleriyle meleklere benzerler. Nitekim melekler, diri varlık
lardır. ancak biz onları göremeyiz. Peygamberlerin diri olduğu kesinlik kazanın
ca şöyle deriz: Sur'a nefha-i sa'k ( insanların ölmesine/bayılmasına neden olan 
üfleme) üflenince, Allah' ın  diledikleri hariç göklerde ve yerde bulunan bütün 
canlılar bayılır. Peygamberler dışındaki insanların bayılması, ölüm şeklinde; pey
gamberlerinki ise zahir olan görüşe göre kendinden geçme çeklinde olur. Yeni
den dirilmek için Sur'a üflenildiği zaman ise , ölenler dirilir; bayılanlar ise ayılır. 

955 Bu sahih bir hadistir. bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, iV, 8; Ebu Davud. Salat, 209; Vitr, 
26; Nesfü, Cumua, 5, İbn Mace, İkametu's-salat, 79; Ceni'ıiz, 65. Elbani bu hadisin sahih 
olduğunu belirtmiştir. 

956 Bu hadisin tahrici daha önce geçmiştir. 
957 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 11 , 527; Ebu Davud, Menasik, 99; Nevevi, Riyazu's-salihin 

adlı eserinde bu hadisin senedinin sahih olduğunu belirtmiştir (Hadis no: 1409) Ayrıca bk. 
Elbani, Silsiletu ' l-ahadisi's-sahiha, V, 338. Hadis no: 2266. 
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Bu yüzden Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- sahih olduğu konusunda ittifak 
bulunan hadiste "Ayılan ilk kişi ben olurum."  buyurmuştur. Hz. Musa (a.s . ) hariç 
bizim peygamberimiz -sallallahu aleyhi vesellem- bütün insanlardan önce kabrinden 
çıkar. Hz. Musa (a .s . )  hakkında ise tereddüt vardır. Acaba bayılmasından Allah 
Resulünden -sallallahu aleyhi vesellem- önce mi ayılır? Yoksa, Tur günü meydana 
gelen sa'ka ile hesaba çekildiği için nefha-i sa'k'tan önce bulunduğu ayık hali 
üzere devam mı eder? İşte bu konu belirsizliğini korur. Bu durum, Hz. Musa için 
büyük bir fazilettir. Ancak bundan, onun bir faziletten dolayı her konuda Hz. 
Peygamber' den -sallallahu aleyhi vesellem- daha üstün olduğu sonucu çıkmaz. Çün
kü, cüz! bir konu, külli bir sonucu doğurmaz. "  

Ebu Abdillah el-Kurtubl şöyle demiştir: "Hadiste geçen sa'kı, kıyamet günü 
insanların yaşayacağı bayılma olarak kabul edersek, ortada herhangi bir prob
lem kalmaz. Eğer Slir'a üfleme sırasında meydana gelen ölüm sa'kı (bayılması) 
şeklinde anlarsak, kıyamet gününden maksat, kıyametin ilk anları olur. Bu du
rumda hadis şu manaya gelir: "Sur'a yeniden dirilme üflemesi (nefha-i ba's) 
üflendiği vakit, başını ilk kaldıran ben olurum. Bir de bakırını ki, Hz. Musa arşın 
ayaklarından birine yapışmış haldedir. Benden önce mi ayıldı, yoksa Tur'daki 
sa'ka ile hesaba mı çekildi bunu bilemem."  

Hadisi bu  şekilde anlamak doğru değildir. Çünkü Hz .  Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem-, Hz. Musa'nın (a.s . ) kendisinden önce mi ayıldığı yoksa hiç ba
yılmayıp Tlir'daki bayılması ile yetinildiği konusunda tereddüt etmiştir. Bu şu 
anlama gelir: Acaba bayıldı mı yoksa bayılmadı mı, bilmiyorum. 

Hadiste Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- "Ayılan ilk kişi ben olurum. " 
buyuruyor. Bu ifadeden onun da bayılan insanlarla birlikte bayıldığı anlaşılır. Bu
radaki tereddüt, Hz. Musa (a.s . )  hakkındadır. Onun Hz. Peygamber'den -sallallahu 
aleyhi vesellem- önce mi baygınlığında ayıldığı, yoksa hiç bayılmadığı konusundadır. 
Eğer buradaki sa'ka ile ilk sa'ka kastediliyorsa, ölüm zamanı meydana gelen yere 
serilme, kendinden geçme kastedilmiştir. Bu durumda Hz. Peygamber' in -sallallahu 
aleyhi vesellem- kendi ölümünü kesin olarak bildiği, ancak Hz. Musa'nın (a.s . ) ölüp 
ölmediği konusunda tereddüt ettiği sonucu çıkar ki, bu da birçok açıdan yanlıştır. 
Dolayısıyla buradaki sa' ka, ölüm sa'kası olmayıp korku sa'kası olduğu anlaşılır. 
Bu durumda ayet, ruhların tamamının nefha-i ula' da (Sur'a ilk üflenişinde) öldü
ğüne delalet etmez. Ancak Stlr'a ılk üflenişinde mahlukatın öldüğüne delalet eder. 
Bu üflemeden önce ölümü tatmayan herkes, bu esnada ölümü tadar. Fakat daha 
önce ölümü tadanlar veya Allah' ın ölmelerini takdir etmediği kimselerin ise ikinci 
kez öldüğüne delalet etmez. Doğrusunu en iyi Allah bilir. 

Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- "Kuşkusuz insanlar kıyamet günü 
bayılacaktır. Yeryüzünün üzerinden kalkacağı ilk kişi ben olacağım . Bir de baka
cağım ki, Hz. Musa (a.s . ) ar�ın bir ayağından sıkıca yapışmış halde olacak." sözü 
hakkında ne diyeceğimiz sorulursa şöyle cevap veririz: "Hiç şüphesiz, bu hadis 
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bu lafızlarla nakledilmiştir. Bundan dolayı da problem çıkmıştır. Ancak, hadisin 
ravisi iki hadisi bir olarak algılamıştır. Bu yüzden iki hadisin lafızlarını birleştirip 
bu şekilde nakletmiştir. Halbuki söz konusu rivayetler şu şekildedir: 

a) Hiç şüphesiz insanlar kıyamet gön ü  bayılacaktır. Ayılan ilk kişi ben olaca-
ğım. 

b) Kıyamet günü yeryüzünün üzerinden kalkacağı i lk kişi ben olacağım. 

Tirmizl Eba Said el-Hudrl'den Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- şöy
le buyurduğunu nakletmiştir: "Kıyamet günü Ademoğulların ın efendisi ben ola
cağım. Bunda övünülecek bir durum yoktur. Elimde ise hamd sancağı olacaktır. 
Bunda da övünülecek bir durum yoktur. Hz. Adem 'den sonra gönderilen bütün 
peygamberlerle diğer insanlar ben im sancağım ın altında yer alacaklar. Üzerin
den toprağın kalkacağı ilk insan ben olacağım. Bunda da övünülecek bir durum 
yoktur. " 958 

Ravi bu hadis ile diğer hadisi birbirine karıştırmıştır. Hocamız Ebu'l-Haccac 
el-Hafız böyle söylemiştir.959 

Şu şekilde bir yorum ileri sürülebilir: Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- Hz. 
Musa (a .s . )  için "Benden önce mi  ayıldı, yoksa Allah Tea!a'nın bayılmaktan ayrı 
tuttuğu kulları arasında mıydı bilemiyorum." buyurmuştur. Allah Teala'nın ayrı 
tuttuğu kulları, bayılmaktan koruduğu kullardır. Yoksa onları kıyamet günü mey
dana gelen bayılmadan müstesna tutmamıştır. Nitekim Allah Teala şöyle buyur
muştur: "Sur'a üflenince, Al/ah 'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve 
yerde, ne varsa hepsi ölecektir. " Bu ayetteki istisna, kıyamet günü bütün yara
tılmışların ölmesinden yapılmamıştır. Bir başka ifade ile, kıyamet günü her canlı 
ölecektir. Hiç kimseye ayrıcalık tanınmayacaktır. 

Bu yoruma karşı şöyle denir: Doğrusunu en iyi Allah bilmekle birlikte bu 
hadis, Hz. Peygamber'den -sallallahu aleyhi vesellem- işitilmemiştir. Bu, sadece bazı 
ravilerin bir vehminden ibarettir.960 Hz . Peygamber'den -sallallahu aleyhi vesellem
işitilen ise , sahih rivayetlerin ittifak ettiği şu hadistir: "Benden önce mi ayıldı 
yoksa, TCır'daki bayılması ile hesaba çekildiği için (ayık m ı  kaldı) bunu bilmi
yorum. "  Bazı raviler, bu bayılmanın Sur' a üfleme sırasında meydana gelen ba
yılma olduğunu ve Hz. Musa'nın (a .s . )  bu bayılmadan müstesna tutulan kullar 
arasında yer aldığını zannetmiştir. Ancak bu düşünce, kesinlikle hadisin akışına 
aykırıdır. Çünkü hadiste bahsedilen ayılma, yeniden dirilme sırasında meydana 

958 Tirmiz!, Tefslru'l-Kur'an, 18; Menakıb, 1; İbn Mace, Zühd, 37. Elban!, Silsiletu ehadlsi's
sahlha, Hadis No: 1572. 

959 İbn Kayyim bu görüşü, hocası Mizzl'den nakletmiştir. Fethu' l-Barl'de İbn Hacer bunu nak
letmiştir. bk. VI, 512 .  

960 Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve İbn Hacer' in eşsiz araştırması için bk. İbn Hacer, Fethu' l-Barl, 
VI, 513.  



536 ·:• Bedai 'ut-tefslr 

gelen ayılmadır. O halde , Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- Hz. Musa 
(a .s . )  hakkında, "Benden önce mi d irildi? Yoksa TCır'daki bayılma ile hesaba 
çekildiği için ayık mı kaldı? Bilmiyorum." demesi imkansız olur. Bu konu iyice 
düşünülmelidir. Çünkü burada, Allah Teala'nın kıyamet günü kulları arasında 
hükmetmek için gelip onlara tecelli ettiği zaman meyciana gelecek insanların 
bayılmasından farklı bir durum söz konusudur. Allah'ın tecelli etmesiyle birlikte 
bütün insanlar bayılacaktır. Hz. Musa (a.s . )  ise, onlarla birlikte bayılmamış ise 
bu, Rabbinin kendisine dağda tecelli edip dağı param parça ettiği sırada meyda
na gelen bayılma esnasında hesaba çekildiği içindir. Dolayısıyla tecelli sırasında 
yaşanan bu bayılma, kıyamet günü Allah Teala'nın mahlukata tecellisi sırasında 
meydana gelecek bayılmanın yerine geçmiştir. Buradaki anlam iyice düşünül
melidir. Onlara verdiğimiz cevapta sadece bu hadisin açıklamasının belirtilmesi 
bile , anlattıklarımızın sıkı sıkıya bağlı kalınmaya layık olduğunu gösterir. 

Hamd Allah'a  mahsustur. Minnet duygusu sadece O'na beslenir. Başarı da 
O'nun yardımı ile mümkündür.961 
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69. Yer Rabbinin nuru ile parlamış, kitfıb ortaya konmuş, peygam
berler ve şahitler getirilmiş ve aralarında adaletle hükmedilmiştir. Onla
ra asla haksızlık edilmemiştir. 

Tefsiri: 

Allah Teala kıyamet günü kulları arasında hükmetmek için gelir. Yeryüzü 
sadece O'nun nuru ile aydınlanır. Yeryüzünün aydınlanması, ne güneşledir ne 
de ay ile. Çünkü güneş dürülmüş, ay sönmüştür. Her ikisinin de nuru kaybol
muştur. Cenab-ı Allah' ın örtüsü ise nurdur. Ebu Musa şöyle demiştir. Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- aramızda ayağa kalkıp beş şey söyledi .  Sonra 
şöyle buyurdu: "Allah Teôlô uyumaz. Mizanı yükseltip indirir. Gündüz olmadan 
önce gece, gece olmadan önce de gündüz yapılan ameller O'nun katına çıka
rılır. Allah 'ın örtüsü nurdur. Eğer örtüsünü açacak o/sa, yüzünden yayılan ışık, 
gözünün iliştiği mahlukatı yakıp geçer. "962 Hadisi naklettikten sonra ravilerden 
Ebu Ubeyde96:ı şu ayeti okudu: "Ateşin bulunduğu yerdeki ve çevresindeki/er 
mübarek kılınmıştır!"964 

961 er-Ruh, s. 35-37 . 

962 Müslim. İman, 293; İbn Mace, Mukaddime, 15; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 401 ,  405. 
[Mütercim] 

963 bk. İbn Mace, Mukaddime, 35. 
964 en-Nemi 27/8. 
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Allah' ın söz konusu örtüsünün parlaması, mübarek vechinin nurundan kay
naklanır. Eğer bu örtü olmasaydı, O'nun mübarek vechinden yayılan ışık, gözü
nün iliştiği her şeyi yakıp yok ederdi. 965 

70. Ve her nefse işlediğinin karşılığı eksiksiz ödenecek. O, yapmakta 
oldukların ı  en iyi bilendir. 

71 . O küfredenler, bölük halinde Cehenneme sürülür. Nihayet oraya 
geldikleri zaman kapıları açılır, bekçileri onlara: Size, içinizden Rabbini
zin ayetlerin i okuyan ve bugüne kavuşacağın ızı ihtar eden peygamber
ler gelmedi mi? derler. "Evet, geldi. " derler. Ama, azap sözü kafirlerin 
üzerine hak olmuştur. 

Tefsiri: 

Bu ayet-i kerimede J harfinin hazfedilmesinin966 sırrını şu şekilde izah ede
biliriz: 

İnkar edenler beklenmedik şekilde, birden bire Cehennem azabı ve Allah' ın 
Cehennem'd ekendileri için hazırladığı ceza ile karşılaşırlar. Bu halleriyle onlar, 
bir kapının önünde duran, fakat kapı açılınca ne tür kötülükle karşılaşacağını 
bilmeyen kimseye benzerler. Söz konusu bu kimse, sadece başına büyük bir 
kötülüğün gelmesini beklemektedir. Derken kapı açılır ve beklediği kötülükle kar
şılaşır. Bu durum, dünyada zindana atılacak kimselerde daha iyi gözlemlenir. 
Mesela suçlu zindana sevk edilir. Ancak zindanın kapısı kapalıdır. Ne zaman ki 
kişi kapının önüne getirilir, o zaman kapı açılır ve birden bire zindanın korku ve 
ızdırabı mahkumu kaplar. Eğer onun gelmesinden önce kapı açılmış olsaydı bu 
durum yaşanmazdı .  

965 el-Vabilu's-sayyib, s .  73-74. 
966 Zümer suresinde, L.Hill ��J şeklinde başlayıp Cennetliklerden ve Cehennemliklerden bah

seden iki ayet vardır. Bunlardan ilkinde -:.....:6 i.A J•4- şeklinde �!'tan önce J harfi yoktur. 
Cennetliklerden bahsedilen ikincisinde ise �J 1.A J.� şeklinde .. �!'tan önce .J harfi vardır. 
Burada hazfedilen J harfinden maksat, ilk ayette geçmeyen harftir. [Mütercim] 
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Cennet ehlinin durumu ise bundan farklıdır. Onlar, kendilerine ikramda bu
lunulacak bir yurda sevk edilirler. Kapının açık olması, davet edilen kişiye yapı
lan ikramın tam olmasından kaynaklanır. Davet edilen kişi kapının önüne gelir 
ve kapıyı açık bulursa bekleme zahmetine katlanmaz. Bu yüzden Cennetlikler 
hakkında �lyİ �J_u.J .. � 1�! ._;:.>- buyrulmuştur. Araplar cevabı hazfederken 
onun önemini belirtmeyi hedeflerdi. Bu yüzden şartın cevabı ,  şanını yüceltmek 
için hazfedilmiştir. 

Bu yorum, J harfinin zaid veya semaniye vavı olduğunu ileri sürmekten 
daha güzeldir. Bazıları Cennet'in kapılarının sekiz olduğunu belirterek bu vavın 
semaniye vavı olduğunu iddia etmiştir. Eğer bu iddia ancak, sekize kadar teker 
teker lafızda zikredilmesi, yediye gelindikten sonra vav harfi ile saymaya sekiz
den başlanılması durumunda geçerli olur. Ancak bu ayette sekiz lafzı zikredilme
miştir. Sekize kadar da sayılmamıştır. Bu nokta düşünülmelidir. 

Vav harfinin semaniye vavı olarak gelmesi farklı bir konudur. Bu meseleyi 
"el-Fethu' l-Mekkl" adlı eserimizde açıkladık. Vavın semaniye vavı olarak geldiği 
iddia edilen noktaları belirttik. Nerelerde bu iddianın geçerli, nerelerde imkansız 
olduğunu beyan ettik. 

"Sizin bu görüşünüz, mahlukatın efendisi Hz. Muhammed' in -sallallahu aleyhi 
vesellem- Cennet' in kapısına geldiği zaman kapıyı kapalı bulacağını, bunun üzeri
ne açılmasını isteyeceği görüşünüzle çelişir." şeklinde yukarıdaki izahımıza itiraz 
edilecek olursa şu şekilde cevap veririz: Cennet'in kapısının Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- isteğiyle açılması, onun diğer insanlardan üstün ve değerli 
olduğunu göstermenin mükemmel bir tezahürüdür. Çünkü Cennet, kapalı olan 
Cennet kapıları, Cennete girmeye hak kazananlar için ancak Allah Resulü'nün 
-sallallahu aleyhi vesellem- eliyle açılacaktır. Eğer Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve
sellem- gelip Cennet kapılarını açık bulsaydı ,  sonra o ve diğer inananlar Cennete 
girseydi, Cennete girenler, kapıların onun eliyle açıldığını ve kapıların onlar için 
açılmasını onun dilediğini bilemezdi. 

Bunu bir örnekle şu şekilde izah edebiliriz: Bir grup insan düşünelim. Bir 
şehrin veya bir kalenin kapısından içeri girmek istiyorlar. Ancak bunu başara
mıyorlar. Bir türlü kapıyı açma imkanını bulamıyorlar. Derken bir adam çıkıyor 
ve açılmasına son derece ihtiyaç duydukları kapıyı onlara açıyor. Bu olayda, 
kapıyı açan kişinin bekleyen insanlara karşı üstünlüğü ve fazileti ortaya çıkar. Bu 
üstünlük ve fazilet, o kişi ve kalabalığın gelip kapıyı açık bulmaları durumunda 
zuhur etmezdi .  

Öyle anlaşılıyor ki ,  konumuzdan biraz uzaklaştık. Ancak bu anlattığımız ince 
ayrıntıların konuyu uzattığı düşünülmemelidir. Zira bundan başka bir kitapta ko
lay bulunacağını zannetmiyorum. 
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Gerçek lütuf ve kerem sahibi Allah Tea!a'dır.967 

Ama, azap sözü kafirlerin üzerine hak olmuştur. İnkar ettiklerinden dola
yı Cehennemliklerin azab çekmesi için Allah Tea!a'nın sözü gerçekleşmiştir. 
Onları cezalandırmak suretiyle ,  adalet ve delil niteliğinde olan sözü meydana 
gelmiştir. 968 

72. Denilecek ki: "Orada ebedi olduğunuz halde Cehennem 'in kapı
larından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür! " 

73. Rab/erine karşı gelmekten sakınanlar, bölük bölük Cennete gö
türülürler. Oraya varıp da kapıları açıldığında, bekçileri onlara: "Selam 
size, hoş geldiniz! Temelli olarak buraya girin" derler. 

Tefsiri : 

"Allah Teala Cehennem hakkında kapıları yedi olduğu için L.ı.J�� ı�ı � 
4.-iy\ � buyururken, bu ayette Cennet'in kapıları sekiz olduğu için, 1 harfi
ni kullanarak �lyİ ı..:....-:j 1 l.ı. y·l.:.:- 1�! � buyurdu. "  şeklinde ileri sürülen görüş, 
son derece zayıftır. Çünkü burada 1 harfinin kullanılması için gerekli olan sekizi 
gösteren herhangi bir delil yoktur. Burada söz konusu olan, ince bir ayrıntı için 
cevabın hazfedilmiş olmasızıdır. Şöyle ki; Cehennem kapılarının açılması Cehen
nemliklere yaptıklarının karşılığı tam olarak verildiği bir durumdadır. Bu esnada 
Cehennem kapıları onların yüzüne açılır. Bu, istenilmeyen şeyle birden karşıla
şılması bakımından daha etkilidir. Cennet ise ikram yurdudur. Cennet, Allah' ın 
verdiği ziyafettir. Cömert kimse, konuklarını evine davet ettiği zaman, kapının 
kanatlarını sonuna kadar açar. Sonra konukların ı  kapıları ardına kadar açılmış 
evine davet eder. Allah Teala da bu ayette atıf harfi olan vavı kullandı .  Bu harf, 
Cennet ehlinin Cennete, kapıların açılmasından son ct geldiğini gösterir. Cevabın 
hazfedilmesi konunun onun büyük öneminden ileri gelir. Nitekim Araplar, şartın 
cevabını hazfederken bu gayeyi taşırlardı .  Daha önce bu konu hakkında yeterli 
bilgi vermiştik. Doğrusunu en iyi Allah b ilir. 969 

967 Bedfüu'l-fevfüd, il, 1 74-175. 
968 Medaricu's-salikln, 1 ,  219. 
969 Bedfüu'l-fevfüd, i l i ,  54-55. 
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Allah Teala Cehennemi tavsif ederken �iy1 � 1.... J�� b! ._;>- buyurdu. Bu
rada vav harfini kullanmadı. Cennet' in kapılarından bahsederken ise , bu harfi 
kullandı . Bazı müfessirler, bu vavın, Semaniye vavı olduğunu, Cennet' in kapı
larının sekiz olduğu için burada zikredildiğini, Cehennem'in kapılarının yedi ol
duğu için önceki ayette zikredilmediğini ileri sürmüşlerdir. Bu, zayıf bir görüştür. 
Bunun herhangi bir delili yoktur. Araplar ve Arap dili uzmanları böyle bir vavı 
bilmezlerdi. Bu ıstılah, son dönem alimleri tarafından ortaya atılmıştır. 

Bir diğer grup müfessire göre ise, buradaki vav harfi zfüddir. Şartın cevabı ise, 
vavdan sonra gelen fiildir. Tıpkı diğer ayette olduğu gibi. Bu görüş de, zayıftır. Çünkü 
Arap dilinde vav harfinin zfüd olduğu bilinen bir durum değildir. En fasih sözde, her
hangi bir manası veya faydası bulunmayan zaid bir harfin olması uygun değildir. 

Üçüncü bir grup müfessir ise şöyle demiştir: Bu ayette şartın cevabı mahzuftur. 
�iy1 ..:...,..;;, J, şart cümlesi olan t..... J·� l�j'ye ma'tutur. Bu, Ebu Ubeyde, Müberrid, 
Zeccac ve daha başka bazı müfessirlerin tercihidir. Müberrid "Cevabın hazfedil
miş olması, ilim ehline göre daha uygundur." demiştir. Ebu'l-Feth İbnu'l-Cinnl 
ise şöyle demiştir: "Ashabımız, vavın zfüd olduğu görüşünü kabul etmez. Buna 
cevaz vermezler. Onlara göre bilindiği için cevap hazfedilmiştir. Burada şöyle bir 
soru yöneltilebilir: Cehennem ehlinden bahseden ayette cevap zikredilirken neden 
Cennet ehlinden bahseden ayette neden hazfedilmiştir? Acaba bunun sırrı nedir? 
Bu soruya şöyle cevap verilir: Bu iki yerde en uygun olan, ayetlerin bu şekilde 
gelmesidir. Şöyle ki; melekler Cehennem ehlini, Cehenneme sevk eder. Bu esna
da ateşin kapıları kapalıdır. Cehennemlikler önüne gelince kapılar yüzlerine açı
lır. Birden azab ile karşılaşırlar. Bir başka ifade ile, inkarcılar Cehenneme gelince, 
hiç vakit kaybedilmeden kapıları açılır. Kapıların bu şekilde açılması, şart cümlesi 
üzerine gereken cezanın şartın peşi sıra gerçekleşmesi durumunu yansıtır. Çünkü 
Cehennem alçaltma ve rezil etme yurdudur. Bu yüzden Cehennemliklerin girmesi 
için izin istenilmez. Zebanilerden Cehennemlikleri ateşe sokmaları için bir talepte 
bulunulmaz. Cennet ise Allah' ın yurdudur, O'nun izzeti ikramının gerçekleşeceği 
mekandır. Has kullarının ve dostlarının yeridir. İman edenler Cennete geldikleri 
zaman kapılarını kapalı bulurlar. Bunun üzerine Cennet'in sahibinden kapıların 
açılmasını isterler. O'ndan ulu'l-azm peygamberleri kendilerine şefaatçi kılmalarını 
isterler. Fakat bütün ulu' l-azm peygamberler şefaat etmekten kaçar. Nihayet ema
reler, peygamberlerin efendisi ve en faziletlisi son peygamber Hz. Muhammed' i  
-sallallahu aleyhi vesellem- gösterir. O da  "Bu, benim işimdir." der ve Arş ' ın altına 
gelip Rabbine secdeye kapanır. Bir müddet başını secdeden kaldırmaz . Nihayet 
başını kaldırıp ihtiyacını dile getirmesi için ona izin verilir. Böylece Allah Teala onu, 
Cennet'in kapılarının açılması için şefaatçi kılar. Allah Resulü de şefaat eder. Bu
nun üzerine Allah Teala, hem Cennet' in önemini göstermek hem de Hz. Peygam
bere -sallallahu aleyhi vesellem- verdiği değer ve şerefi izhar etmek için kapıları açar. "970 

970 Buhar!, Tevhid, 36; Müslim, İman, 326; İbn Mace, Zühd, 37. 
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Cennet, hükümranların hükümranı olan Alemlerin Rabbi'nin yurdudur. İn
san buraya, dünyada akıl-baliğ olduğu andan itibaren geçirmeye başlayıp dö
nem dönem maruz kaldığı ve zorluk üstüne zorluğa katlandığı büyük sıkıntılar
dan sonra girebilir. Ancak bu sıkıntılardan sonra Allah Teala, peygamberlerin 
sonuncusu ve en çok sevdiği insan olan Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem-, 
Cennet kapılarının iman edenlere açılması için şefaat etmesine izin verir. Bu uy
gulama, verilen nimetin tamamlanması, sevinç ve mutluluğun tam olarak yaşan
ması bakımından diğerlerine göre son derece etkilidir. Bu sayede cahil kimsele
rin Cennet'in, dileyenin girebileceği bir han olduğu düşüncesine kapılmalarına 
mani olunur. Cennet hem yücedir, hem de ucuz değildir. Cennet ile insanlar ara
sında aşılması gereken dağlar, geçilmesi gereken çöller ve üstesinden gelinmesi 
gereken sıkıntılar vardır. Hevasının peşinde koşanlar ile Allah hakkında temelsiz 
düşünceler besleyenlerin Cennete kavuşması hiç mümkün mü? Bu şekilde gaflet 
içinde olanlar, artık hevalaları peşinde koşmak yerine, kendilerine layık bir hayat 
sürmeye, yaratıldıkları gayeye uygun yaşmaya ve kendisi için kolay hale getiril
miş güzellikleri işlemeye başlasın . 

Cennetliklerin Cennete, Cehennemliklerin de Cehenneme grup olarak gir
melerinde düşünülmesi gereken hususlar vardır. Grup olarak girmek Cennetlik
lerin birbirine bakıp sevinmelerine vesile olur. Onlar, tıpkı dünyada hayır işlerken 
olduğu gibi birbirleriyle birlikte hareket etmekten ve aynı ameli işlemekten dolayı 
mutlu olurlar. Ayrıca kalpleri sebat edenleri müjdelerler. Birbirlerine bakıp ünsi
yet kesp ederler. Birbirlerini görüp sevinirler. 

Cehennemlikler de Cehenneme grup olarak sevk edilirler. Bu esnada birbir
lerine lanet ederler. Birbirlerini görmekten dolayı rahatsız olurlar. Eğer teker teker 
Cehenneme sürüklenselerdi, bunlar gerçekleşmezdi.  Bu yüzden ayetlerde geçen 
bölük bölük kaydının düşünülmesi ihmal edilmemesi gerekir. 

Cennet' in bekçileri, Cennet ehline "Selam olsun size. " derler. Böylece on
larla, her türlü kötülükten ve hoşlanılmayan hallerden uzak olmayı ifade eden 
selam ile konuşmaya başlarlar. Onlara selam vermeleri, "Bugünden sonra artık 
size hoşlanmadığınız her hangi bir şey ilişmeyecek. " anlamına gelir. Sonra Cen
netliklere "Tertemiz geldiniz! Artık ebedi kalmak üzere girin buraya!" derler. 

Cennet ehli her türlü kötülükten korunmuştur. Cennete de temiz oldukları 
için girmişlerdir. Çünkü Allah Teala, Cenneti temiz olmayanlara haram kılmış
tır. Bu yüzden melekler Cennete girecekleri, kötülüklerden uzak olma, temizlik, 
Cennete girme ve ebedi olarak orada kalmak ile müjdelemiştir. Cehenneme gi
renlere gelince, içinde bulundukları hüzün, gam ve keder ile Cehenneme varın
ca, kapıları onlara açılır ve içeri girerler. Zebanilerin azarlama ve paylamaları 



Bedfü'ut-tefslr 

yüzünden içinde bulundukları üzüntü ve keder hali daha da kötüleşir: Nihayet 
oraya geldikleri zaman kapıları açılır, bekçileri onlara: Size, için izden Rabbinizin 
ayetlerini okuyan ve bugüne kavuşacağın ızı ihtar eden peygamberler gelmedi 
mi? derler. Onlar da, kendilerine peygamberlerin geldiğini itiraf ederler. "Evet, 
geldi. " derler. Bunun üzerine melekler, Cehenneme gireceklerini, ebedi olarak 
orada kalacaklarını ve oranın kendileri için ne kötü yer olduğunu onlara haber 
verir. 

Cennet' in bekçilerinin Cennet ehlinet.... )>-.:ıl (buraya girin ) demeleri ile , 
zebanilerin Cehennemliklere � '-:-'iyi l_,.l.>..:ıl (Cehennem 'in kapılarından girin }971 
demeleri düşünülmelidir. Ancak bu sayede düşünen kimselerin öğrenebilecekle
ri, burada söz konusu olan şu ince sır ve mükemmel mana ortaya çıkar: 

Cehennem ceza verilen yerdir. Kapıları ise ürkütücüdür. Son derece sıcaktır. 
Yanına yaklaşanları tasalandım. Hal böyle olunca Cehenneme girecek olanlar, 
bu kapılardan geçince daha fazla azab ve elemle karşılanırlar. Bu yüzden onları 
alçaltıp rezil rüsvay etmek için kendilerine "Cehennem'in kapılarından girin!" 
denir. Daha sonra onlara şöyle söylenir: "Bu korkunç kapılardan içeri girmekle 
her şey bitmeyecek. Aksine bu kapıların ardında ebedi olarak Cehennem'de 
kalma cezasına çarptırılacaksınız." 

Cennet ise , ikramda bulunulan bir yerdir. Allah Teala burayı dostları için 
hazırlamıştır. Bu yüzden Cennete girecekler, daha ilk anda Cennete girmekle, 
Cennet'in kendileri için hazırlanan köşklere ve konaklara oturmakla ve orada 
ebedi olarak kalmakla müjdelenirler. 

74. Onlar da diyecekler ki: "Bize olan va 'dini yerine getiren, Cennet
ten dilediğimiz yere konmak üzere arzı bize miras veren Allah 'a hamd 
olsun. (Güzel iş) işleyenlerin mükafatı ne güzeldir!" 

75. Melekleri görürsün ki, Rab/erini hamd ile tesbih ederek Arş'ın  
etrafın ı  kuşatmışlardır. Artık aralarında adaletle hüküm verilmiş ve 
"Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur! " denilmiştir. 

971 ez-Zümer 39/72. 
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Tefsiri : 

Bu ayette Jı.,; fiilinin faili hazfedilmiştir. Çünkü söyleyen belli biri değildir. 
Aksine, herkes Allah' ın verdiği hükümden dolayı O'na hamd eder. Göklerde ve 
yerde bulunanlar, iyiler ve kötüler, insanlar ve cinler, hatta Cehennemlikler bile 
O'na hamd eder. Hasan-ı Basri ve bir grup müfessir şöyle demiştir: "İnkarcılar 
Cehenneme girmiştir. Allah'ın hamdi ise kalplerindedir. Ancak hamdlerini göste
recek bir yol bulamazlar. " 

Doğrusunu en iyi Allah bilmekle beraber, bu anlattıklarımız, "Onlara: 'İçinde 
ebedi kalacağınız Cehennem' in kapılarından girin ! '  denilir"972 ayeti ile "Onlara: 
'Haydi, ateşe girenlerle beraber siz de girin ! 'denilir."973 ayetinde de geçerlidir. 
Sanki bütün kainat bunu söylemiştir. Ne var ne yoksa hepsi, onlara böyle de
miştir. 

Doğruyu en iyi Allah bilir; 974 

Artık aralarında adaletle hüküm verilmiş ve "Hamd, alemlerin Rabbine 
mahsustur!" denilmiştir. Bu ayette Allah Teala, mahlukat arasında adaletle hük
metmesinin ve Cennetlikleri Cennete, Cehennemlikleri de Cehenneme girdir
mesinden sonra bütün kainatın kendisine hamd ettiğini haber vermiştir. Burada 
hamdin faili hazfedilerek mananın genelleştirilmesi hedeflenmiştir. Çünkü o gün 
sadece O'nun dostlarından ve düşmanlarından hamd edenlerin sesi duyulur.Ni
tekim Hasan-ı Basri şöyle demiştir: "Kafirler Cehenneme girdikleri vakit, Allah' ın 
hamdi onların kalplerinde mevcuttur. Hamde karşı ne bir delil, ne de ondan 
kaçacak bir yol bulabilirler. "975 

972 ez-Zümer 39/72 . 
973 et-Tahrim 66/10. 
974 Ravdatu' l-muhibbin, s. 74-75. 
975 es-Savfüku'l-mürsele, iV, 1496-1497. 
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[85 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Ha, Mim. 

2. Kitôb 'ın indirilmesi, mutlak gôlib, hakkıyla bilen Allah katındandır. 

3. O, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, cezası şiddetli, lütfu bol 
olandır. O'ndan başka ilah yoktur, dönüş O'nadır. 

Tefsiri: 

Üçüncü ayette Allah Teala ilk iki sıfatının arasına _, harfini koymuştur. Son iki 
sıfatının arasında ise bu harfe yer vermemiştir. Çünkü günahların bağışlanması 
ile tevbenin kabul edilmesi birbirini çağrıştırdığı için bir sıfat gibi algılanabilir. 
Günahı bağışlayan tevbeyi kabul etmiş demektir. Bundan dolayıdır ki , bu sıfat
lardan birinin diğerine atfedilmesi her birinin ayrı bir sıfat, farklı bir fiil ve başka 
bir kavram olduğuna delalet eder. Her birinin kendisine özgü hükmü vardır: 

a) Günahları bağışlamak, kötülük etmek ve ilahi mesajdan yüz çevirmekle 
ilgilidir. 

b )  Tevbeyi kabul etmek ise , iyilik yapmak, Allah'a yönelmek ve O'na dön
mekle alakalıdır. 

Allah Teala kulun yaptığı iyiliği kabul eder ve onun günahını bağışlar. İki sıfat 
arasında açık olan bu farktan dolayı burada atıf harfinin kullanılması güzel oldu. 
Nitekim iki şey arasındaki fark belli olduğu zaman, atfa müracaat etmek güzel 
olur. Bundan dolayıdır ki , şu ayette Allah' ın isimleri arasına atıf harfi girmiştir: r 
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1)�U1.J _,....l.klı.J _;> 'Jı.J J.J ';; ı (0 ilktir, sondur, zahirdir, bôtındır)976. Şu ayeti kerimeler 
de ise atıf harfi terk edilmiştir: �\ 0-"9r-11 i")LJ\ U"'.J...\A.1 1 �\ (0, mülkün sahi
bidir, eksiklikten münezzehtir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır) .977, 

J_,...a..J\ l$Jl)\ JlWI (0, yaratan, var eden, şekil veren Allah 'tır) .978 

J)::JI <->:. '-:-'LA.,J\ �..ı...;, (cezası şiddetli, lütfu bol olandır. ) Bu sıfatların birbirine 
atfedilmesi, ince bir manadan dolayı terk edilmiştir. Şöyle ki; bu sıfatların atıf 
harfi olmadan peş peşe gelmesi, her ikisinin de Allah' ın zatında toplandığını gös
terir. Allah Teala, cezası şiddetli olmakla birlikte aynı zamanda lütfu da boldur. 
Lütfunun bol olması, cezasının şiddetli olması ile çelişmez. Yani her ikisi de Allah 
hakkında söz konusu olur. ilk ve Son ise böyle değildir. ilk olmakla, Son olmak 
bir anda bir arada bulunmaz. Bundan dolayıdır ki, Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem- bu sıfatları şu şekilde açıklamıştır: "Sen İlksin, Sen'den önce hiçbir şey 
yoktu. Sen Sonsun. Sen' den sonra da hiçbir şey yoktur. "979 Allah' ın İlk olması, 
O'nun ezeli oluşunu, Son olması da, ebedi oluşunu ifade eder.980 

O, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, cezası şiddetli, lütfu bol olan
dır. O'ndan başka ilah yoktur, dönüş O'nadır. 

Bu ayette ilk iki sıfat birbirine atfedilirken, son iki sıfat atfedilmemiştir. Süheyl! 
bu konuda şunları söylemiştir: "ilk iki isim arasında atıfta bulunmak güzeldir. 
Çünkü her iki isim de, fiille ilgili sıfatlardandır. Allah'ın fiili ise , kendi zatında değil 
başkalarında tecelli eder. Bu yüzden bu isimlerin ifade ettiği manalar arasında 
gerçek bir farklılık söz konusu olduğu için atıf harfi kullanılmıştır. Böylece sıfat
ların ifade ettiği manalar, iki ayrı cümle konumuna indirilmek istenmiştir. Çünkü 
Allah Teala burada, kullarının dikkatini kendisinin her iki fiili de yapabileceğine 
dikkat çekmiştir. Böylece onların umutlanıp kendisinden ümit beslemesini he
deflemiştir. Daha sonra ise, atıf harfine yer vermeden cezası şiddetli buyurdu . 
Çünkü şiddet, kuvvete bağlıdır. Kuvvet ise fiil sıfatlarının dışında kalır. Böylece 

� Yr ( "Azizdir, Allm'dir" ) ayetindeki sıfatlar gibi olur. Lütfu bol olandır sıfa
tında da durum aynıdır. Çünkü bu ifadede geçen L>;ı Allah ' ın zatından ibarettir. "981 
Seheyll' nin verdiği cevap bu kadardır. Fark edileceği gibi bu, yetersiz bir cevaptır. 
İnsanı tatmin etmemektedir. Çünkü Allah' ın cezasının şiddetli olması, fiili sıfatları 
arasında yer alır. Aynı şekilde lütfunun bol olması da fiili sıfatları arasında yer 
alır. cŞ) lafzı da bu sıfatı, ilA.:SI .J:. :T.f' örneğinde olduğu gibi fiili sıfatların dışına 
çıkarmaz. Hatta, bağışlayan, tevbe kabul eden sıfatları, ..ş:. ile yapılan sıfattan 

976 el-Hadid 56/3 . 
977 el-Haşr 59/23. 
978 el-Haşr 59/24. 
979 Müsl im, Zikr ve Dua, 61 ;  Ebu Davud, Edeb, 1 07; Tirmiz\', Deavfü, 19; İbn Mace, Dua, 2 .  
980 Bedfüu'l-fevfüd, 1 1 1 ,  52-53. 
981 bk. Süheyl\', Netfücu'l-efkar, s.  239-240. 
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daha fazla Allah'ın zatına delalet eder. Çünkü bu lafız bir §eye sahip olmayı ifade 
eder. Mü§tak olan vasıf, zatın kendisiyle yapılan sıfattan daha fazla zata delalet 
eder. Görüleceği gibi Süheyll'nin verdiği cevap problemi gidermemi§tir. Aksine 
sorunu daha karma§ık hale getirmi§tir. 

Şurası iyi bilinmelidir ki; bu ayetler, iki§erli gruplara ayrılan altı isim içermek
tedir. İlk olarak aziz ve alim sıfatları zikredildi .  Bunlar, mutlak isim olup, Allah ' ın 
zatına ait sıfatlardandır. Bu iki sıfatın arasında atıf yoktur. Sonra Allah' ın fiili 
sıfatlarından ikisi zikredildi ve aralarında atıf harfi kondu. Bunlardan sonra iki 
sıfat daha zikredildi .  Bunlar arasında ise atıf harfi kullanılmadı .  İlk iki sıfat ara
sında atıf harfi kullanılmadı .  Çünkü bunlar, müfret iki sıfattır. Allah' ın ismi olarak 
kullanırlar ve birbirlerini çağrı§tırırlar. Esas olan aralarında atıf harfinin bulunma
masıdır. Nitekim bu uygulama, r-> )1 J_,A.;.jl .�ı l::.Q....J I  ,r-:LJI ��I örneklerinde 
olduğu gibi Kur'an' ın üslubuna uygundur . 

..._, _,.:ll J"lj J 0jJI ..,,.ılÇ (0, günahı bağışlayan, tevbeyı kabul edendir) ayetinde 
ise, sıfatlar arasına atıf harfi girmi§tir. Çünkü bu iki sıfat, her ne kadar lafız bakı
mından müfred olsalar da, iki cümlenin anlamını ta§ırlar. Bu sıfatlar, "Günahları 
bağı§lar" , "Tevbeyi kabul eder." anlamına gelir. Bir ba§ka ifade ile Allah Teala'nın 
bütün zamanlarda sıfatının ve durumunun böyle olduğunu ifade eder. Bu ne
denle Allah Tea!a'nın sürekli olarak bu fiilleri i§lediğini gösteren bir mana içeren 
sıfata sahip olduğuna delalet eden isim kullanılmı§tır. Bu vesileyle biri diğerine 
atfedilmi§tir. Tıpkı cümlelerin birbirine atfedildiği gibi. İlk iki isimde ise bu durum 
söz konusu değildir. 

J _,1.JI 0;; '-;-'l.i.JI �� (cezcisı şiddetli, lütfu bol olandır) ifadelerinde ise , fiil an
lamı görülmemektedir. Çünkü bu sıfatların yerine fiili koymak, iyi olmaz. Ayrıca 
'-:?�lafzından, fiil de gelmez. Her iki sıfat da, bütün yönlerden müfred hükmünde

dir. Bu yüzden birbirine atfedilmemi§tir. Tıpkı r-:LJI j-!�1 örneğinde olduğu gibi .  
Bu husus dü§ünülmelidir. Zira son derece açıktır. 

<..>-4-i J..ı.; <..>..İJIJ 0 � J.\.;.:. 0..iJI (Yaratıp düzene koyan, takdir edip yol gösteren)982 
ayetinde ise atıf harfi kullanılmı§tır. Her ne kadar ism-i mevsCıl sılasıyla birlikte 
müfred hükmünde olsa da, burada iki cümle arasına atıf vavı girerek söz konusu 
cümleleri birbirine bağlamı§tır. Bunlarla Cenab-ı Allah övülmek istenmi§tir. Hal 
böyle olunca ayette fiil manası gözetilmi§ demektir. Atıf sayesinde her iki cümle 
de söylenmesi hedeflenen ba§lı ba§ına birer cümle olmu§tur. Eğer cümlelerin 
tamamı bir ism-i mevsCılün sılası olarak gelseydi, tamamı bir cümle hükmünde 
olurdu. Nitekim §U ifadede böyle bir durum söz konusudur: J'J'; ı � ?  -ş..UI 
4-JS L>-IJJ\ı ı Jb:-J .. v ,.l.....J ı ..r J.r.J b4-- Burada geçen cümlelerin tamamı bir ism-i 

mevsCılün sılasında geldiği için, tek cümle hükmündedir. 

982 el-A'la 87/2-3. (Mütercim] 
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el-A'la suresindeki ayetlerde, her cümlede ism-i mevsOJ zikredilmek suretiyle 
cümleler müstakil hale getirilerek, her bir cümle ile ayrı ayrı olarak Allah'ı tavsif 
edilmesi hedeflenmiştir. Bu uygulama, sıfatların kat' edilmesi983 uygulamasına 
benzer. Bu ayette gözetilen fayda ile, tefsiriini yaptığımız ayette gözetilen fayda 
aynıdır. 

Daha önce bu konuya işaret etmiştik. Geniş bilgi isteyenler oraya müracaat 
edebilirler. 

Kat'u's-sıfa uygulamasına, bu gayeyi temin etmek için başvurulur. Atfedil
miş sıfatlarda gerçekleşen gaye, kat' edilmiş sıfatlar için takdir edilen öge ile sağ
lanır. 

Verdiği nimetlerden bahşettiği ihsanlardan dolayı Hamd, alemlerin Rabbi 
Allah'a  mahsustur. O'nun lütfu ve ihsanı boldur. 

Önemli Açıklama: 

Bu ayetler hakkında düşünülmesi gereken ince bir ayrıntı vardır. O da, 
"cezası şiddetli" sıfatının kendisinden önce iki ve kendisinden sonra da bir ol
mak üzere rahmet sıfatlarının arasında zikredilmesidir. Bu sıfattan önce, "günahı 
bağışlayan, tevbeyi kabul eden" sıfatları, sonra ise "lütfu bol olan

., sıfatı gelmiştir. 
Bu durum, şu hadisi doğrular niteliktedir. Adeta söz konusu hadisin doğruluğunu 
gösteren bir delildir. Bahsi geçen hadiste Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: 

"Allah Teala bir yazı yazmıştır. Bu yazı ,  O'nun yanında Arş' ın üstüne konmuş
tur. Söz konusu yazı şu şekildedir: Kuşkusuz rahmetim, öfkeme üstün gelir. "984 

Bir başka rivayette ise bu söz "Rahmetim öfkemi geçmiştir."985 şeklinde nak
ledilmiştir. 

Bu ayette de iki rahmet sıfatı önce zikredilmiştir. Allah' ın rahmet sıfatı gazab 
sıfatına galebe çalmıştır. 

2 .  Ayete, "Kitab' ın indirilmesi" şeklinde başlanılması düşünülünce şu anlam 
ortaya çıkar: Indirmek ifadesi, katından indirilenin mertebesinin yüce olduğu 
anlamına gelir. Araplar, hatta bozulmamış fıtrata sahip diğer milletler bu lafızdan 
ancak bunu anlarlar. 

Bu ayeti kerimede Allah Teala kitabın katından indirildiğini haber verdi .  Bu 
da iki manaya delalet eder: 

983 Arapçada bazen sıfatlar mevsufundan ayrı olarak değerlendirilir. Mesela ,..,_,._}ı �)\ .ııı ('"'""! 

ifadesinde �)ive �)\ ifadeleri .ıiıllafzının sıfatı olduğu için onun i'rabını alırlar ve mecrGr 
okunurlar. Ancak bunları kat' edip merfı1' okumakta mümkündür. İşte bu şekilde sıfat ile 
mevsufun birbirinden koparılmasına "kat'u' s-sıfa" denir. [Mütercim] 

984 Buhar!, Tevhid, 15; Müslim, Tevbe, 14; Tirmizl, Daavat, 1 12; İbn Mace, Zühd, 35. 
985 Buhar!, Tevhid, 22, 55; İbn Mace, Mukaddime, 35. 



548 •!• Beda i 'ut-tefslr 

a) Allah' ın yarattıklarından yüksekte olduğuna; 

b) Katından indirdiği kitapta konuşanın başkası değil de Allah Teala oldu
ğuna. 

Allah Teala bu kitabın katından indiğini haber vermiştir. Bu durum, indirme 
işleminin O'nun tarafından gerçekleştiği gibi, Kur'an lafızlarının da ona ait olma
sını gerektirir. Eğer O'nun dışında bir varlık Kur'an lafızlarını telaffuz etmiş olsay
dı, Kur'an o kimseden nazil olurdu . Çünkü söz, ancak kendisini telaffuz edene 
nispet edilir. Şu ayetler de buna benzer bir durum söz konusudur: 

Bu ayetlerde J'° harfi cerrinin kullanılması mutezile ve cehmiyenin delillerini 
geçersiz hale getirir. 

Dik�at edilecek olursa ayette .iL J-_;; buyruldu, �_;.; buyrulmadı .  Dolayısıyla 
bu ayet, Allah Teala'nın uluwunu, kelam sıfatını ve peygamberliği gösteren bir 
delil içermektedir. Daha sonra Allah Teala �\ .J.!_;...JI buyurdu. Bu iki isim de, 
kudret ve ilim sıfatlarıyla, kulların fiillerinin yaratıldığını, Allah' ın dışındaki bütün 
varlıkların sonradan var olduğunu içerir. Çünkü kudret, Ahmed İbn Hanbel' in de 
söylediği gibi ancak Allah' ın kudretidir. Bu da kaderin , var olduğu anlamına gelir. 
Şöyle ki, Allah' ın  gücü mülkünde olmasını istediği şeylerin olmasını ,  olmamasını 
istediği şeylerin de olmamasını sağlar. Allah' ın  gücü olmasını dilemediği şeylerin 
önüne geçer. Aynı şekilde Allah' ın mükemmel kudrete sahip olması, O'nun her 
şeyin yaratıcısı olduğu anlamına gelir. Bu da, kainatta yaratılışı Allah 'a  ait olma
yan ezeli bir varlığın olmasını nefyeder. Çünkü Allah 'ın mükemmel kudreti ve 
gücü, böyle bir şeyin kabulüne manidir . 

.._; _,:11 JliJ .__.;jj\  _;'L� (günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden) sıfatları Allah 
Teala'nın kendi şeriatına ve dinine uymayanların günahlarını ve tevbelerini ba
ğışlayacağını ifade eder. Bu da, Allah'ın şeriat gönderdiğine, bu yolla kullarına 
iyilik edip ihsanda bulunduğuna delalet eder . 

........ LA..Jı ..ı.........L! (cezası şiddetli) sıfatı, Allah Teala' nın günahkarları cezalandırdı
racağını gösterir. J_,k.ll J� ( lütfu bol olan) sıfatı ise , iyilik yapanları ödüllendirece
ğine delalet eder. 

Ayetin devamında Allah Teala şöyle buyurmuştur: O'ndan başka ilah yoktur, 
dönüş O'nadrr. Bu ifade ,  tevhid ve maad konularını içerir. Bu iki ayet, Allah ' ın 
uluv, kelam, kudret ve ilim sıfatları ile kadere, alemin sonradan meydana geldi
ğine,  sevap ve cezanın olacağına, tevhid ve maad meselelerine temas eder. Ki
tabın onun katından peygamberinin diliyle nazil olması da peygamberliği içerir. 
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Bu on mesele, İslam ve imanın esasıdır. Bu konular yukarıdaki ayetleri işitince 
hemen zihninde canlanır. Ancak huri biri kötürüm ve ama biriyle evlendirilmez. 986 
Acaba defalarca okumana, sayısız kez dinlemene rağmen bu ayetin daha önce 
bu bilgileri içerdiği h iç aklına geldi mi? İşte bu durum, Kur'an' ın diğer ayetleri 
için de geçerlidir. 

Acaba bütün vaktini ilim öğrenmede harcayıp sonra Kur'an! hakikatleri an
lamadan, kalbini Kur'an' ın sırlarına ve manalarına açmadan bu dünyadan gö
çüp giden insanlardan daha fazla kaybeden, daha fazla ahmak olan var mıdır !987 

4. inkar edenler müstesna, hiç kimse Allah 'ın ayetleri hakkında tartış
maz. Onların şehirlerde (rahatlıkla) gezip dolaşması seni  aldatmasın .  

5.  Onlardan önce Nuh kavmi ve bunlardan sonraki topluluklar da 
(peygamberlerini )  engellemeye, her ümmet kendi peygamberini yaka
lamaya azmetmişti. Batılı hakkın yerine koymak için mücadele etmişler
di. Bunun üzerine ben onları kıskıvrak yakaladım. İşte, cezalandırma
mın nasıl olduğunu gör! 

6. İnkar edenlerin Cehennem ehli olduklarına dair Rabbinin sözü 
böylece gerçekleşti. 

7. Arş'ı yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunanlar (melekler), 
rablerini hamd ile tesbih ederler, O'na iman ederler. Müminlerin de ba
ğışlanmasını isterler: Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi ku
şatmıştır. O halde tevbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları 
Cehennem azabından koru! (derler). 

986 Bu bir Arap atasözüdür. Buna göre bir şeye ulaşmak için mutlaka çaba sarfetmek ve ehil 
olmak lazım. Çaba ve ehil olmadan netice hasıl olmaz. 

987 Bedfüu' l-fevfüd, 1, 191-194. 
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Tefsiri : 

Allah Teala ilim sıfatı ile hilim sıfatını yan yana zikrettiği gibi ilim sıfatı ile rah
met sıfatını da yan yana zikreder. Nitekim bu ayette böyle bir durum söz konusu
dur: ,..�.L>- � .uııJ (Allah her şeyi hakkıyla bilendir, halimdir. )988 İlim ile rahmetin, 
ilim i\e hilmin yan yana getirilmesinden daha güzel bir şey olamaz. 

Arş' ı taşıyan meleklerin sayısı dörttür. Bunlardan ikisi "Ey Al/ah 'ım! Ey 
Rabbimiz! Seni hamd ederek, her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederiz. İlmin
den sonra gelen hilminden dolayı Sana hamd olsun!" der. Diğer ikisi de, "Ey 
Allah' ım! Ey Rabbimiz! Seni hamd ederek, her türlü noksan sıfatlardan tenzih 
ederiz. Kudretinden sonra gelen affından dolayı Sana hamd olsun!" der.989 Allah 
Tea!a'nın ilim sıfatının, rahmet ve hilim sıfatıyla yan yana gelmesi gibi af sıfatı 
da kudret sıfatıyla yan yana gelmiştir. Çünkü affetmek, ancak kudret söz konusu 
olduğu zaman güzel olur. Tıpkı hamd ve rahmetin ilim ile güzel olduğu gibi. 

[O, rahimdir (merhamet edendir) , gaflırdur {bağışlayandır) {r--> )\ J-'"J 
J_,A.JI} ]990 ayetinde Allah Teala ilk önce rahim sıfatını zikretti. Çünkü daha önce 
ilim sıfatı anlatılmıştı .991 Böylece ilim sıfatından sonra rahmet sıfatının zikredil
mesi uygun oldu. Bu durum, l..l;. J 4.....>-J � J5 ...::..........J \..:.,J (Ey Rabbimiz! Senin 
rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. ) ayeti ile uyum içindedir. 

Ayet {Sebe' 34/2) Allah' ın mağfiret sıfatı ile son buldu. Mağfiret, kötülüğü 
savar. Rahmet sıfatı ise iyiliği celb eder. Kötülüğü savmak, iyiliği celbetmekten 
önce gelir. Bu yüzden ayette gafür sıfatı rahim sıfatından önce zikredilmiştir. 992 

Allah Teala, meleklerin şöyle dediğini bildirmiştir: Ey Rabbimiz! Senin rah
met ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Bu ayette Allah Tea!a'nın her şeyi kuşatan rah
met sıfatından bahsedilmiştir. Tıpkı şu ayette olduğu gibi: "Rahmetim ise her şeyi 
kuşatmıştır. "993 Bu ayette geçen ...:........... J lafzı, Allah' ın rahmetinin her şeyi kuşattığı 
anlamına gelir. Nitekim ilminin geniş olması da, bilgiye konu olabilecek her şeyi 
bilmesi manasınadır. 994 

988 en-Nisa 4/12 .  
989 SuyQti, ed-Durru' l-mensur, VJI, 274; İbn Kesir, Tefsir, iV, 78. 
990 Sebe' 34/2. Bu ifade tefsiri derleyen tarafından metne alınmamıştır. Ancak bu kısım ol

madan metnin anlaşılması mümkün değildir. Bu yüzden asıl kaynağa müracaat ederek bu 
alıntıyı tercümeye eklemek zorunda kaldık. [Mütercim ] .  

991 "Yerin içine gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir." Sebe' 34/2. [Mü-
tercim] 

992 Bedfüu' l-fevfüd, 1, 80. 
993 el-A'raf 7/156. [Mütercim] 
994 Bedfüu' l-fevfüd, i l ,  185. 
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8. Rabbimiz! Onları da, onların atalarından, zevcelerinden, nesille
rinden iyi olanları da kendilerine vadettiğin Adn Cennetlerine koy. Şüp
hesiz azfz ve hakim olan sensin! 

9. Bir de onları, her türlü kötülüklerden koru! O gün kimi kötülükler
den korursan muhakkak ki, onu rahmetine mazhar etmiş olursun. Bu, 
en büyük kurtuluştur. 

Tefsiri : 

Melekler, "Bir de onları, her türlü kötülüklerden koru!" diyerek müminler 
için dua etmişlerdir. 

Bu dua cümlesi, müminlerin kötü amellerden ve bu kötü amellerin cezala
rından korunmasını  da içerir. Çünkü Allah Teala, her ne vakit onları kötü amel 
işlemekten korursa, bu kötü amelin cezasından da korumuş olur. Ayetin "O gün 
kimi kötülüklerden korursan muhakkak ki, onu rahmetine mazhar etmiş olur
sun. " kısmı ise , kaçınılması istenen amelleri işleyenlerin o gün cezalandırılacağı 
konusunda açıktır. 

Burada şu şekilde bir yorum ileri sürülebilir: "Melekler, Allah Teala'ya mü
minleri Cehennem azabından koruması için dua ederler. Söz konusu koruma, 
kötü cezalardan korumak demektir. Bu da, ayette geçen ve müminlerin ken
disinden korunması için dua edilen kötü {.i�_-..JI ) kelimesinden maksadın, kötü 
ameller olduğuna delalet eder. Meleklerin bu duası, Hz. Peygamber'in -sallallahu 

aleyhi vesellem- Allah' a  sığınırken yaptığı duaya benzer.995 O gün (J,: .. _,:)  kaydı bu 
görüşümüze zarar vermez. Çünkü burada gözetilen gaye , o gün kötü amellerin 
şerrinden korunmaktır. O amellerin de bizzat kendileri kötüdür. " Bu görüşe şu 
şekilde cevap verilir: "Kötülüklerden korunmak iki türlüdür: 

a) Allah'ın yardım ve inayeti i le ,  kötü fiilleri işlemekten korunmak. Bu saye
de kişi kötü fiilleri işlemez. 

b) Mağfiret gerçekleştiği için kötü amellerin cezasını çekmekten korunmak. 
Bu sayede kişi, kötü amelleri yüzünden cezalandırılmaz. 

Bu ayet, her iki durumu da içerir. Yani melekler, müminlerin iki şekilde de 
korunmaları için dua etmişlerdir. Ayetteki zarf ( , {..L:.. _,:şartı takyld eder. Taleb 
(dua) cümlesinin zarfı değildir. " 

995 Bu dua için bk. tefsirin 11 . cildine bk. 
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Ayeti kerimede meleklerin duasından söz edilirken temas edilen şu hususla
rın düşünülmesi gerekir: 

* Melekler, imanlarından ve işledikleri salih amellerden dolayı müminleri 
övmüştür. 

* Müminler için bağışlanma isteğinde bulunmak suretiyle onlara iyilik etmiş
lerdir. 

* Müminler için bağışlanma dilemeden önce, Allah'a  tevessülde bulunmuş
lardır. Bu çerçevede onun ilminin ve rahmetinin geniş olmasından bahsetmiş
lerdir. 

Allah'ın ilminin geniş olması, onların işlediği günahları, bu günahları neden 
işlediklerini, günaha düşecek kadar zayıf yaratıldıklarını, düşmanlarının, nefisle
rinin, hevalarının ve tabiatlarının kendilerine üstün geldiğini, dünya ve dünya
daki süslerin onlar için çekici hale getirildiğini bildiği anlamına gelir. Allah Tea.Ja 
kulların her halini bilir. Topraktan yaratıldıklarını da, annelerinin rahimlerinde 
cenin oldukları hali de çok iyi bilir. İnsanların, kesinlikle kendisine isyan edeceği , 
kendisinin de af ve mağfireti seveceği ezeli ilminde mevcuttur. Allah'ın ilminin 
geniş olduğunu gösteren ve hiç kimsenin tam olarak kuşatamayacağı başka ör
nekler de vardır. 

Allah' ın rahmetinin geniş olması ise şu anlama gelir: Allah'a inanan hiç kim
se helak olmaz. Tevhid ehli olan ve O'nun sevgisine mazhar olmuş kimse, ebedi 
yok oluşa sürüklenmez. Çünkü Allah, rahmeti geniş olandır. O'nun rahmetinden 
sadece bedbahtlar uzak kalır. Rahmeti her şeyi kuşatan yaratıcının merhametin
den uzak kalandan daha bedbahtı yoktur. 

Melekler, surenin yedinci ayetinde tevbe edip Allah ' ın yoluna tabi olanlar 
için "Rabbimiz tevbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları Cehennem 
azabından koru!" şeklinde dua etmişlerdir.996 

Yedinci ayette geçen "yoluna (� kelimesi, kişiyi Allah'a ulaştıran yol an
lamına gelir. Bu da, O'nun bilinmesi, sevilmesi, [emrettiği hususlarda kendisine 
itaat edilmesi, hoşlanmadığı fiillerin terk edilmesi]997 demektir. Ayette belirtildiği
ne göre mümin kullar, Allah' ın hoşlanmadığı davranışlarından dolayı tevbe edip 
O'nun sevdiği yolu takip etmişlerdir. Daha sonra melekler, bu mümin kullar ve 
onların atalarından, zürriyetlerinden ve eşlerinden inanan kimselerin Cehennem 
azabından korunması ve Allah'ın kendilerine vaad ettiği Adn Cennetlerine girdir
mesi için dua etmişlerdir. Allah Teala iman edenleri Cennete girdireceğini vaad 
etmiştir. Hiç kuşkusuz O, vaadinden dönmez. Ancak Cennete girmeyi de bir 

996 el-Cevabu' l-kafi, s. 169- 1 7 1 .  
997 (] arasındaki bölüm tefsiri derleyen kişi tarafından atlanmıştır. Bu durumu tespit ettiğimiz 

için metni olduğu gibi çevirmeyi uygun gördük. [Mütercim] 
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takım sebeplere bağlamıştır. Allah Tea!a'nın rahmetiyle müminleri Cennete gir
dirmesi için meleklerin dua etmesi bu sebepler arasında yer alır. Allah Tea!a'nın 
kulları, iyi ameller işlemeye muvaffak kılması rahmetinin bir tecellisidir. Yine aynı 
şekilde meleklerin böyle dua etmesi de O'nun rahmetinin bir yansımasıdır. 

Daha sonra Allah Teala, bu duadan sonra meleklerin şöyle dediğini nakletti : 

"Şüphesiz Aziz ve Hakim olan sensin!"998 Müminlerin Cennete girdirilmesi
nin Allah' ın kemal gücünün ve ilminin bir eseridir. Çünkü Aziz olmak, tam kud
ret sahibi olmak, Hakim olmak ise, tam ilim sahibi olmak demektir. Bu iki sıfat, 
Allah Tea!a'nın dilemesini, emretmesini, yasaklamasını, ödüllendirmesini ve ce
zalandırmasını gerektirir. Bu iki sıfat, yaratma ve yönetmenin de kaynağıdır.999 

Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- hutbeye başlarken şu şekilde dua 
ederdi: 

(Hamd, Allah 'a mahsustur. O'ndan yardım isteriz. O'ndan bağışlanma dile
riz. Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin kötülüklerinden O'na sığınırız.) 

Bu duada nefislerin şerlerinden ve amellerin kötülüklerinden Allah' a sığın
ma söz konusudur. Amellerin kötülüğünden maksat, kötü ameller yüzünden 
verilecek cezalardır. Buna göre , J�"' �i l ...:..� terkibi ,  mülkiyet ifade eden izafet 
tamlamasıdır. Bu durumda muzaf ile muzafun ileyh arasında takdir edilen harf-i 
cer lamdır. Böylece birbirinden farklı iki şey birbirine izafe edilmiş olur. Ancak 
buradaki harf-i cer ,J" olarak da takdir edilebilir. Bu durumda tür, cinsine izafe 
edilmiştir. Ancak .. :: .. ı l:. __ .J\ � 3 � _; .ı.ii l.:.. J-! ..:...�I � ,:_; .. 3 ayeti ilk ihtimali destek
ler niteliktedir. ] 1000 

Eğer, kötülükler ile ameller kast edilmişse ,J" harf-i ceninin takdir edilmesi 
daha uygun olur. Şayet bununla meydana gelen kötü ameller kastedilmiş ise, bu 
durumda Allah'a sığınma, söz konusu kötülüklerin cezasından dolayı gerçekleşir. 
Çünkü meydana gelen kötü amel nefsin kötülüğünden kaynaklanır. Henüz mey
dana gelmemiş ameller için "kötü amellerimiz" denemez. Çünkü bunların kötü 
olması bir yana amel olarak meydana gelmeleri bile gerçekleşmemiştir. Amelle
rin bize nispet edilmesi, onların meydana gelmiş olmasını gerektirir. Şayet ortada 
amel yoksa, bizim amelimizden de söz edilemez . Ancak burada yaptığımız tak
dirde kötü olacak ameller kast edilmiştir denebilir. 

998 Gafir 40/8. 
999 el-Cevabu'l-kafi, s. 169-171 .  
1000 Tariku'l-hicrateyn, 1 ,  166-167. Bu ifade olmadan daha sonraki bölümler anlaşılamayacağı 

için, [] içindeki bölümü ana kaynağından bulup tercüme etmeyi uygun gördük. [Müter
cim] 
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İkinci yorumu tercih edenler şöyle demişlerdir: Cezalar, bütün ameller için 
söz konusu değildir, sadece haram olan ameller için söz konusudur. Amel keli
mesi genel bir ifadedir. Bunun haram olan ameller şeklinde izah edilmesi lafzın 
zahirine h ilafen yapılmış bir tahsistir. Şöyle ki; bu izafet tamlamasının ıJ" anla
mına kullanılması durumunda ameller (JW:.\1 1 )  umum ifade eden bir kelime; 
kötü (...:..ıl!-:-ll )  ise bu amellerin bir kısmı olur. Bu durumda kötü (...:..ıl!-:-ll) lafzı da 
umum ifade eder. Ayrıca Allah'a  sığınma, nefsin içinde saklı olan ve henüz ame
le dönüşmemiş kötülükler ile nefsin güzel gösterip amele yansıttığı kötülüklerden 
oluşan her türlü kötülüğü kapsar. Bu kötülüklerden ilki nefiste bulunan tabiat ve 
özellik kötülüğü, diğeri ise irade ve yapma ile alakalı amel kötülüğüdür. Bu iki 
kötülükten kurtulmak, aynı zamanda bu iki kütülüğün neticesi olan cezadan da 
kurtulmayı gerektirir. Dolayısıyla Allah'a sığınma, delalet-i mutabaka ve lüzum 
yolu ile bütün şerleri içine alır. işte bu anlam, az lafız ile çok mana ifade etme 
özelliği verilen Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- daha uygundur. Çünkü 
bu, onun büyük edebi değeri olan özlü ifadelerindendir. Bunun değerini ancak 
ilim ve iman sahipleri bilir. ıooı 

1001 Tarlku' l-hicrateyn, s. 88-89. 
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1 O. İnkô.r edenlere şöyle seslenilir: Allah 'ın gazabı, sizin kendinize 
olan kızgınlıktan elbette daha ağırdır. Zira siz imana dô.vet ediliyor, fakat 
inkar ediyordunuz. 

1 1 .  Onlar: Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin .  Biz de 
günahlarımızı itiraf ettik. Bir daha (bu ateşten) çıkmaya yol var mıdır? 
derler. 



556 ·:· Beda i 'ut-tefslr 

12. (Onlara denir ki: )  İşte bunun sebebi şudur: Tek Allah 'a ibadete 
çağrıldığı zaman inkar edersiniz. O'na ortak koşulunca (bunu) tasdik 
edersin iz. Artık hüküm, yücelerin yücesi Allah 'ındır. 

13. Size ayetlerin i  gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur. 
Allah 'a yöne/enden başkası ibret almaz. 

14 .  Haydi, kafirlerin hoşuna gitmese de Allah 'a, Allah için dindar ve 
ihlaslı olarak dua edin! 

1 5. Dereceleri yükselten, Arş'ın sahibi Allah, kavuşma günüyle kor
kutmak için kullarından dilediğine iradesiyle ilgili vahyi indirir. 

1 6. O gün onlar (kabirlerinden ) meydana çıkarlar. Onların hiçbir 
şeyi Allah 'a gizli kalmaz. Bugün hükümranlık kimindir? Kahhô.r olan 
tek Allah 'ındır. 

1 7. Bugün herkese kazandığın ın karşılığı verilir. Bugün haksızlık yok
tur. Şüphesiz Allah, hesabı çarçabuk görendir. 

1 8. Yaklaşan gün hususunda onları uyar! Çünkü o onda dehşet için
de yutkunurken yürekleri ağızlarına gelmiştir. Zalimlerin ne dostu ne de 
sözü dinlenir şefaatçısı vardır. 

1 9. Allah, gözlerin hain bakışın ı  ve kalplerin gizlediğini bilir. 

20. Allah, adaletle hükmeder. O'nu bırakıp taptıkları ise, hiçbir şeye 
hükmedemez/er. Şüphesiz Allah, hakkıyla işiten ve görendir. 

21 . Onlar, yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, kendilerinden ön
cekilerin akıbetinin nasıl olduğunu  görsünler! Onlar, kuvvet ve yeryü
zündeki eserleri yönünden bunlardan daha da üstündüler. Böyleyken 
Allah onları günahları yüzünden yakaladı. Onları Allah 'ın gazabından 
koruyan da olmadı. 

22. Bunun sebebi, peygamberleri kendilerine apaçık mucizeler getir
dikleri halde, inkar etmeleri idi. Allah da kendilerin i  tutup yakalayıverdi. 
Doğrusu O, kuvvetlidir; azabı da pek çetindir. 

23, 24. Andolsun ki biz Musa'yı mucize/erimiz ve apaçık hüccetle, 
Firavun, Hô.mô.n ve Karun'a gönderdik. Onlar: Bu, çok yalancı bir sihir
bazdır! dediler. 

25. İşte o (Musa), tarafımızdan kendilerine hakkı getirince: Onunla 
beraber iman edenlerin oğulların ı  öldürün, kadınları sağ bırakın! dedi
ler. Ama kafirlerin tuzağı elbette boşa çıkar. 

26. Firavun: Bırakın beni, dedi. Musa 'yı öldüreyim; (Kurtarabilirse) 
Rabbine yalvarsın! Çünkü ben onun, din in izi değiştireceğinden, yahut 
yeryüzünde fesat çıkaracağından korkuyorum. 

27. Musa da: Ben, hesap gününe inanmayan her kibir/iden, benim 
de Rabbim, sizin de Rabbinize sığındım, dedi. 
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28. Firavun ailesinden olup, imanını gizleyen bir mümin adam şöyle 
dedi: Siz bir adamı "Rabbim Allah 'tır" diyor diye öldürecek misiniz? 
Halbuki o, size Rabbinizden apaçık mucizeler getirmiştir. Eğer o ya
lancı ise yalanı kendisinedir. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiğinin 
(azabın), bir kısmı olsun gelip size çatar. Şüphesiz Allah, haddi aşan, 
yalancı kimseyi doğru yola eriştirmez. 

29. Ey kavmim! Bugün, yeryüzüne hakim kimseler olarak hüküm
ranlık sizindir. Ama Allah 'ın azabı bize gelip çatarsa, kim bize yardım 
eder? Firavun: Ben size kendi görüşümü söylüyorum ve yine size ancak 
doğru yolu gösteriyorum dedi. 

30, 31 . Iman etmiş olan dedi ki: "Ey kavmim! Doğrusu ben sizin için, 
Nuh kavmin in, Ad, Semud ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi, 
(peygamberleri yalanlayan) toplulukların başlarına gelen bir akıbetten 
korkuyorum .  Allah, kullarına bir zulüm dileyecek değildir. " 

32, 33. "Ey kavmim! Gerçekten sizin için o bağrışıp çağrışma günün
den, arkanıza dönüp kaçacağınız günden korkuyorum. Sizi Allah 'tan 
(O'nun azabından) kurtaracak kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa, artık 
onu doğru yola iletecek de yoktur. "  

34. Andolsun ki, (Musa 'dan ) önce Yusuf da size açık deliller getirmişti 
ve onun size getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durmuştunuz. Nihayet 
o vefat edince 'Allah ondan sonra peygamber göndermez" dediniz. İşte 
Allah o aşırı giden şüphecileri böyle saptırır. 

35. Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmadığı halde Allah ' ın ayetleri 
hakkında mücadele edenler gerek Allah yanında, gerekse iman edenler 
yanında büyük bir nefretle karşılanır. Allah, büyüklük taslayan her zor
banın kalbini işte böyle mühürler. 

36, 37. Firavun: Ey Haman, bana yüksek bir kule yap; belki yollara, 
göklerin yollarına erişirim de Musa 'nın ilô.hını görürüm! Doğrusu ben 
onu, yalancı sanıyorum, dedi. Böylece Firavun'a yaptığı kötü iş süslü 
gösterildi ve yoldan saptırıldı. Firavun'un tuzağı tamamen boş çıktı. 

Tefsiri : 

KCıfeliler, :w, fiilini�_; 'ye atfederek mechCıl okurlar. Diğer kıraat imamları ise 
bu fiili, sad harfinin fethası ile :w. şeklinde ma' lCım okurlar. Ayeti kerime her iki 
şekilde okumaya da müsaittir: 

a) İlk kıraate göre, yoldan saptırıldı anlamına gelir. Bu durumda fiil. lazımı 
(geçişsiz)dir. 

b) İkinci kıraate göre ise, başkalarını yoldan saptırdı anlamına gelir. Bu du
rumda fiil, mütaddi (geçişli)dir. 
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Bu iki kıraat, iki ayet gibidir. Birbiri ile çelişkili değildir. 
Firavun ve taraftarlarının kalplerinin bağlanması hakkında Allah Teala şöyle 

buyurmuştur: "Musa: Rabbimiz! Doğrusu sen Firavn'a ve erkanına ziynetler ve 
dünya hayatında mallar verdin. Rabbimiz! Senin yolundan şaşırmaları için mi? 
Rabbimiz! Mallarını yok et, kalplerini sık; �).i ...}>- �J..!.IJ çünkü onlar can yakıcı 
azabı görmedikçe inanmazlar' dedi. 

Allah: 'İkinizin duası kabul olundu. Dürüst hareket edin; (Allah 'ı) bilmeyen
lerin yoluna asla uymayın' dedi. 1 002 Bu ayette bahsi geçen kalbin bağlanma
sı, kalplerin engellenip men edilmesi anlamına gelir. Bundan dolayıdır ki, İbn 
Abbas şöyle demiştir: "Bu ayette Allah Teala onların kalplerinin engellendiğini 
kastetmiştir. Buna göre ayetin manası şu şekildedir: Onların kalplerini katılaştır! 
Kalplerini mühürle ki, iman için bir daha yumuşamasın ! İman etmek için uygun 
hale gelmesin ! "  Bu yorum Tevrat' ta geçen şu ifadeyle örtüşmektedir: 

"Allah Teala, Hz. Musa'ya şöyle demiştir: "Firavun'a git! Ben onun kalbini 
katılaştıracağım . O iman etmeyecek. Nihayet Mısır'da olağanüstü olaylarım ve 
mucizelerim meydana gelecek. " 

Firavun ve onun taraftarlarının başına gelen kalplerin sıkı sıkıya bağlanıp 
katılaştırılması, Allah Teala'nın düşmanlarına karşı gösterdiği mükemmel ada
letinden kaynaklanır. Kalplerin bağlanması, Allah Teala tarafından inkar edip 
yüz çevirmelerinden dolayı onlara verilmiş bir cezadır. Bu ceza, dünyada onlara 
verilen musibetlere benzer. Bu yüzden Allah Teala, onlara bu şekilde ceza verdiği 
için övülür. Bu şekilde ceza vermek, Allah için güzel bir davranış iken, onlar için 
çok çirkin bir durumdur. Çünkü bu, Allah'ın adaletinin ve hikmetinin bir gereği
dir. Onlar açısından ise, bu bir zulüm ve ahmaklıktır. Kaza ve kader, mutlak Adil, 
Hakim, Ganiyy, Alim olan yaratıcının bir fiilidir. O, iyiliği ve kötülüğü kendilerine 
en uygun yerde var eder. Kaza ve kaderin bir sonucu olarak meydana gelen kötü 
fiiller ise , zulüm, haksızlık ve ahmaklık olur. Bu tür fiiller, cahil, zalim ve ahmak 
kimselere aittir. ı oo3 

1 002 Yunus 10/88-89. 
1 003 Şifau' l-alll, s . 96-97. 
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38. O iman eden kimse şöyle dedi: Ey kavmim! Siz bana uyun! Sizi 
doğru yola götüreceğim. 

39. Ey Kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı, geçici bir eğlencedir. 
Ama ôhiret, gerçekten kalınacak yurttur. 

40. Kim bir kötülük işlerse, onun kadar ceza görür. Kim de kadın 
veya erkek, mümin olarak faydalı b ir iş yaparsa işte onlar, Cennete gire
cekler, orada onlara hesapsız rzzık verilecektir. 

Tefsiri : 

Dikkat edilecek olursa iman eden kişi "Sizi doğru yola götüreceğim. " dedi. 
Ancak hangi yolun doğru yol olduğunu belirtmedi. Daha sonra bu yolu açıkladı. 
Sözlerine dünyayı kötüleyip onun önemsiz olduğunu söyleyerek başladı .  Çünkü 
dünyaya bağlanmak, bütün kötülüklerin kaynağıdır. Daha sonra ahireti, ahretin 
hakikatine vakıf olmayı ve oranın ebedi vatan olduğunu ifade etti. Son olarak iyi 
ve kötü amelden ve her ikisinin karşılığından bahsetti. Bununla muhataplarını 
helak edici şeylerden caydırmayı ve yaklaşan gerçekle yüzleşmeye hazırlanmala
rını hedeflemiştir. Sanki burada şöyle demek istemiştir: "Doğru yol , dünyaya yüz 
çevirip ahirete rağbet etmek, cezasından korkarak kötü amellerden uzak durmak 
ve mükafatını umarak iyi amel işlemede yarış halinde olmaktır." 1004 
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� t ı� yıhiı Di 0�j, 
41 . Ey kavmim !  Nedir bu hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, siz 

beni ateşe çağırıyorsunuz. 

42. Siz beni, Allah 'ı inkar etmeye ve h iç tanımadığım nesneleri 
O'na ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi, azfz ve çok bağışlayan 
Allah 'a dôvet ediyorum.  

1004 el-Fevfüdu'l-müşevvika, s .  179-180. 



560 ·:· Bedai 'ut-tefsTr 

43. Gerçek şu ki, sizin beni davet ettiğin iz şeyin dünyada da ahirette 
de davete değer bir tarafı yoktur. Dönüşümüz Allah'adır, aşırı gidenler 
de ateş ehlinin kendileridir. 

44. Size söylediklerimi yakında hatır/ayacaksın ız. Ben işimi Allah 'a 
havale ediyorum. Şüphesiz Allah, kulların ı  çok iyi görendir. 

45. Nihayet Allah, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden bu 
zatı korudu, Firavun'un kavmini ise kötü azap kuşatıverdi. 

46. Onlar sabah akşam o ateşe sokulurlar. Kıyametin kopacağı gün 
de: Firavun ailesini azabın en çetinine sokun (denilecektir)! 

Tefsiri: 

Bu ayet Firavun' un kendisinin daha şiddetli bir azaba çarptırılacağına dikkat 
çeker. Çünkü ailesi ona tabi olarak en çetin azaba girecektir. Şöyle ki; Firavun 
onları yoldan çıkarmıştır. Peşinden gidenler de ona itaat etmiştir. Firavun onları 
aldatmış. Onlar da ona tabi olmuştur. Bu yüzden Firavun, dünyada peşinden 
sürüklediği insanların kıyamet günü de önderleri olacak ve onları Cehenneme 
sürükleyecektir. Nitekim bu hususta Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Firavun, 
kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları (çekip) ateşe götürecektir. 
Varacakları yer, ne kötü yerdir!" 1005 

Bu ayette (Gafir 40/46) kastedilen mana şudur: Firavun ailesi, aşırı derecede 
inkarcı olmaları, insanları Allah' ın yolundan alı koymaları ve Allah'a iman eden
leri cezalandırmaları yüzünden en ağır azaba çarptırılacaklardır. Cehennem' de 
küfrün elebaşları i le onlara tabi olanlara aynı ceza verilmez. Bundan dolayıdır ki, 
Hz . Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- Heraklius'a yazdığı mektupta şu ifadeyi 
kullanmıştır: "Eğer Müslüman olmayı reddedersen, Arfsf/erin günahı da senin 
boynunadır. " 1006 

Burada geçen Arisiler lafzından asıl maksat, başkasına tabi olan insanlar
dır. Bu yüzdendir ki İblis, Cehennem' d een şiddetli azaba çarptırılacak varlıktır. 
Ateşten biçilmiş elbiseyi ilk o giyecektir. Çünkü o, her türlü küfrün, şirkin ve kö
tülüğün öncüsü olmuştur. Allah'a isyan eden herkes, ancak onun kışkırtmasıyla 
isyan etmiştir. Daha sonra yandaşlarından ve avanelerinden kendisine en yakın 
varlıklar sırasıyla Cehenneme girecektir. Hiç kuşkusuz inkar derece derecedir. 
İnkarlar derece bakımından bir değildir. Bunun gibi iman da derece derecedir. 
Kimi imanlar kimi imanlardan daha faziletlidir. Müminlerin de tamamı aynı dere
cede değildir. Allah katında farklı makamlara sahiptirler. Kafirler de onlar gibidir. 
Hepsi aynı tabakada yer almaz. Cennet' in dereceleri olduğu gibi Cehennem'in 
de dereceleri vardır. Allah Teala yarattıklarından hiçbirine zulmetmez. O, her 
şeyden müstağnidir ve övgüye layık gerçek ilahtır. 1007 

1005 Hüd 1 1/98. 
1006 Buhar!, Bedu'l-vahy, 6; Müslim, Cihad ve seyr, 74. 
1007 Tarlku' l-hicreteyn, s. 380-381 .  
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47. (Kôfirler) ateşin içinde birbirleriyle çekişirlerken zayıf olanlar, o 

büyüklük taslayanlara: Biz size uymuştuk. Şimdi ateşin birazını bizden 
savabilir misiniz? derler. 

48. O büyüklük taslayanlar ise: Doğrusu hepimiz bunun içindeyiz. 
Şüphe yok ki Allah kulları arasında vereceği hükmü verdi, derler. 

49. Ateşte bulunanlar Cehennem bekçilerine: Rabbinize dua edin, 
bizden, bir gün olsun azabı hafifletsin! diyecekler. 

50. (Bekçiler:) Size peygamber/eriniz açık açık deliller getirmediler 
mi? derler. Onlar da: Getirdiler, cevabını verirler. (Bekçiler ise): O halde 
kendiniz yalvarın, derler. Hôlbuki kôfirlerin yalvarması boşunadır. 

5 1 .  Şüphesiz peygamberlerimize ve iman edenlere, hem dünya ha
yatında, hem şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz. 

52. O gün zalimlere, özür dilemeleri hiçbir fayda sağlamaz. Artık 
lanet de onlarındır, kötü yurt da onlarındır! 

53, 54. Anda/sun ki biz Musa'ya hidayeti verdik ve İsrai/oğullarına, 
akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olan Kitab 'ı miras bıraktık. 

55. (Resulüm!) Şimdi sen sabret! Çünkü A//ah' ın vôdi gerçektir. Gü
nahının bağışlanmasını iste. Akşam-sabah Rabbini hamd ile tesbih et! 

Tefsiri: 

Ayette geçen )�JJI kelimesi günün baş tarafı, �1 kelimesi ise son tarafı 
anlamına gelir. 1008 

-

1008 el-Vabilu's-sayyib, s. 127. 
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56. Kendilerine gelmiş kesin bir delil olmaksızın, Allah 'ın ayetleri 
hakkında münakaşa edenler var ya, h iç şüphe yok ki, onların kalplerin
de, asla yetişemeyecekleri bir büyüklük hevesinden başka bir şey yok
tur. Sen Allah 'a sığın. Kuşkusuz O, işiten ve görendir. 

57. Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından 
daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmez. 

Tefsiri : 

Bu ayette geçen göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından 
daha büyük bir şeydir. ifadesini, göklerin ve yerin yaratılmasının hacim bakımın
dan büyük olmadığına, aksine değer ve şeref bakımından daha büyük olduğuna 
delil getirmek son derece yanlıştır. Çünkü burada söz konusu olan yaratmadan 
maksat, yaratılan nesne değil, yaratma fiilinin kendisidir. Bu da, ahiretin varlığına 
delalet eden en büyük delillerdendir. Şöyle ki; sizin yaratmanızdan daha büyük 
bir olay olan gökleri ve yeri yaratan , öldükten sonra sizi yeniden yaratmaktan 
aciz kalabilir mi?! Buna benzer bir durum da Yasin suresindeki şu ayette geçer
lidir: "Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil mi? 
Evet! Elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır. " 1009 Bu ayette geçen 
onların benzerlerini ifadesi yeniden dirilmeyi inkar eden kimseler anlamına gelir. 
Burada Allah Teala'nın gücünün hem ilk hem de ikinci yaratmaya şamil olduğu 
belirtilerek bir çıkarımda bulunulmuştur. Çünkü Allah'ın kudreti , hem ilk yarat
maya hem de ikinci yaratmaya yeter. Allah' ın gücünün ilk yaratmaya yettiğini, 
ancak yeniden yaratmaya yetmediğini söylemek doğru olmaz. 

Göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir 
şeydir. ayeti şu anlama gelir: Kudreti ulvi ve sufü alemi yaratmaktan aciz kalma
yan, insanları öldürdükten sonra tekrar diriltmekten nasıl aciz kalır! . .  Bu konuda, 
hiçbir surette yıldızların ve gezegenlerin bir tesiri yoktur. 1010 

1009 Yasin 36/8 1 .  
1010 Miftahu dari's-saade, s .  541-542. 
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58. Körle gören, inanıp iyi amellerde bulunanla kötülük yapan bir 
olmaz. Ne kadar az düşünüyorsunuz! 

59. Kıyamet günü mutlaka gelecektir, bunda hiç şüphe yoktur. Fakat 
insanların çoğu buna inanmazlar. 

60. Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü 
bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak Cehenneme gi
receklerdir. 
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61 . İçinde dinlenesiniz diye geceyi, görmeniz için de gündüzü yara
tan Allah 'tır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı lütufkardır. Fakat insanların 
çoğu şükretmez/er. 

62. İşte O, her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah 'dır. O'ndan başka 
ilah yoktur. O halde nasıl olup da döndürülüyorsunuz! 

63. Allah 'ın ayetlerini inatla inkar edenler işte (haktan) böyle dön
dürülür. 

64. Yeri sizin için yerleşim alanı, göğü de bir bina kılan, size şekil ve
rip de şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz besinlerle rızıklandıran Allah 'tır. 
İşte Allah, sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah, yücelerden yücedir. 

65. O daima diridir; O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. O halde dinde 
ihlaslı ve samimi kişiler olarak O'na dua edin. Her türlü övgü alemlerin 
Rabbi Allah ' a mahsustur. 

66. (Resulüm)! De ki: Bana Rabbimden apaçık deliller gelince, sizin 
Allah' ı  bırakıp o taptıkların ıza kulluk etmem bana yasaklandı ve bana 
alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. 

67. Sizi topraktan, sonra meniden, sonra alakadan (aşı/anmış yu
murtadan)  yaratan sonra bebek olarak çıkaran, sonra sizi güçlü kuvvetli 
bir çağa erişmeniz, sonra da ihtiyarlamanız -ki içinizden daha önce vefat 
edenler de vardır- ve belli b ir vakte ulaşmanız için sizi yaşatan O'dur. 
Umulur ki düşünürsünüz. 

68. O, hem diri lten hem de öldürendir. O, herhangi bir işin olmasını 
dilediği zaman yalnız "Ol! " der, o da oluverir. 

69. Allah 'ın ayetleri üzerinde tartışanları görmez misin? Nası l  da 
döndürülüyorlar? 

70. Kitab 'ı ve peygamberlerimize gönderdik/erimizi ya/anlayanlar 
elbette bileceklerdir. 

71 . Boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde sürükle-
neceklerdir: 

72 . Kaynar suda. Sonra da ateşte yakılacak/ardır. 

73. Sonra onlara şöyle denilecektir : "Ortak koştuk/arınız nerede?"  

74. Allah 'tan başka (taptıklarınız nerede)?"  Diyecekler ki: "Bizden 
(uzaklaşıp) kayboldular; hayır, meğerse biz önceden hiçbir şeye tapma
mışız (taptık/arımız hiçbir şey değilmiş) İşte Allah, kafirleri böyle şaşırtır. 

75. "Bu (durum) sizin yeryüzünde haksız olarak şımarmanızdan ve 
aşırı derecede sevinip böbürlenmenizden ötürüdür. " 

76. "Cehennem 'in kapılarından girin, orada ebedi kalacaksınız. Ki
birlenenlerin yeri ne kötüdür. " 
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Tefsiri: 

Allah'ın ayetleri hakkında bilgisizce mücadele edenlerin sözleri ve yaşam 
tarzları düşünüldüğü zaman, bu ayetlerle onların kastedildiği ve anlatılanlarla o 
kimselerin hallerinin örtüştüğü gerçeği ortaya çıkar. Nakli delillere akıl ile karşı 
koyup aklı nakle önceleyen kimselerin başlattığı tartışma, Allah ' ın ayetleri hak
kında pervasızca yapılan en büyük tartışmalardandır. Çünkü böyle birinin baş
lattığı tartışmanın dört aşaması vardır: 

a) Kitap ve sünnetten oluşan nakli delillerin ilim ve yakin ifade etmediği 
düşünmek. 

b) Nakli delillerin zahirinin batıl, teşbih ve temsil ifade ettiğine inanmak. 
c) Sarih aklın bunlara muhalefet ettiği kanaatine sahip olmak. 
d) Aklın nakle öncelenmesini düşünmek. 
Kişi bu dört aşamaya ancak, en büyük tartışma ile ulaşır. Bu ayetler ile ke

sin bir şekilde söz konusu tartışma kastedilmiştir. Bilgisizce tartışan insanların 
amelleri de onların söyledikleri sözün hakikatini bilmeyen kimseler için kendileri 
aleyhine şahit olur. Zira onların amelleri, büyüklenme, kibirlenme, yeryüzünde 
haksız yere şımarma, çalım satma, yeryüzünde yücelme, fesat etme gibi kötü 
davranışlardan oluşur. Aklı ile vahye karşı koyup aklı vahye önceleyen kimsele
rin hepsi bu aşamalardan sonra bu hale gelmiştir. Bunlar, onların ilim ve inanç
larıdır. Gerçek niyet ve amelleridir. 101 1 
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77. Onun için (Resulüm), sen sabret! Şüphesiz Allah'ın vadi gerçek
tir. Onlara söz verdiğimiz azabın bir kısmını ya sana gösteririz, yahut 
seni daha önce vefat ettiririz. Nasıl olsa onlar bize döneceklerdir. 

78. Anda/sun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan 
sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirme
diğimiz kimseler de var. Hiçbir peygamber Allah 'ın izni olmaksızın her
hangi bir ayeti kendiliğinden getiremez. Allah 'ın emri gelince de hak 
uygulanır ve o zaman batılı seçenler hüsrana uğrayacaklardır. 

79. Allah, kimine binesiniz, kimini yiyesin iz diye sizin için hayvanları 
yaratandır. 

80. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Gönüllerinizdeki bir 
arzuya, onlara binerek ulaşırsınız. Onların ve gemilerin üstünde taşınır
sınız. 

81 . Allah size ayetlerini gösteriyor. Şimdi, Allah 'ın ayetlerinden han
gisini inkar edersiniz? 

82. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, kendilerinden önce
kilerin sonu nasıl olmuştur, görsünler! Öncekiler bunlardan daha çoktu, 
kuvvetçe ve yeryüzündeki eserleri bakımından da daha sağlam idiler. 
Fakat kazandıkları şeyler onlara asla fayda vermemiştir. 

83. Peygamberleri onlara apaçık bilgiler getirince, onlar kendilerinde 
bulunan (beşerf) bilgiye güvendiler (onu alaya aldılar). Alaya aldıkları 
şey kendilerini boğuverdi. 

84. Artık o çetin azabımızı gördükleri zaman: Allah 'a inandık ve O'na 
ortak koştuğumuz şeyleri inkar ettik, derler. 

85. Fakat azabımızı gördükleri zaman imanları kendilerine bir fayda 
vermeyecektir. Al/ah 'ın kulları hakkında süregelen adeti budur. İşte o 
zaman kafirler hüsrana uğrayacaklardır. 



FUSSİLET SÜRESİ 
[54 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Ha, Mim. 

2. (Bu) Rahman, Rahfm 'den indirilmiştir. 

3. Bilen bir toplum için ayetleri açıklanmış Arapça okunan bir 
Kitabdır. 

4. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak (gönderilmiştir). Fakat çokları (onu 
düşünüp kabul etmekten) yüz çevirmiştir; onlar işitmezler. 

Tefsiri: 

Dördüncü ayette Allah Teala, Kur'an-ı Kerim' i  uyarıcı ve müjdeleyici ola
rak tavsif etmiştir. Hem uyarmak, hem de müjdelemek, Kur'an' ın bir parçasıdır. 
Çünkü bu kitap, emir, nehiy, hadler, haram ve diğer hükümleri içerir. Uyarıcı ve 
müjdeleyici vasıflarının ona nispet edilmesi mecazidir. ıoı2 

1012 el-Fevfüdu'l-müşevvika, s. 24. 
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5. Dediler ki: "Ey Muhammed! Bizi çağırdığın şeye karşı kalbimiz 
kapalıdır, kulaklarımızda bir ağırlık ve seninle bizim aramızda bir perde 
vardır. Sen istediğin i  yap, bizde istediğimizi yapıyoruz. " 

6. De ki: "Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana ilahınızın tek 
bir ilah olduğu vahyediliyor. O'na yönelerek işlerinizi düzeltin, O'ndan 
mağfiret dileyin. O'na ortak koşan ların vay haline!" 

7. Onlar zekata yanaşmazlar; ahireti inkar edenler de yalnız onlardır. 

Tefsiri : 

Burada söz konusu olan zekattan maksat, nefislerin arındırılmasıdır. Buna 
göre bu ayette, müşriklerin nefislerini arındıracak tevhld inancına yanaşmadık
ları ifade edilmiştir. Bu yüzden bir çok selef alimi, "zekata yanaşmazlar (ı:.ı _,;9-ş 'l 
"(öl5 )!ifadesini, "lailahe illallah demezler" şeklinde tefsir etmişlerdir. 

Yalnızca Allah'a ibadet etmek, O'na ortak koşmamak ve Allah' ı  bütün varlık
lardan daha fazla sevmek, peygamberlerin yaptığı en büyük vasiyet ve toplumla
rı davet ettikleri en büyük çağrıdır. 1013 

Selef müfessirlerinin çoğu ile onlardan sonra gelen bir çok tefsir alimi bu 
ayette geçen zekat kelimesini tevhid inancı olarak yorumlamışlardır. Buna göre 
zekat, Allah'tan başka ilah olmadığını kabul etmek ve iman etmektir. Bununla 
kişinin kalbi arınır. Kalpten Hakk'ın dışında diğer varlıkların ilahlık vasfı silinir. 
İşte bu, kalbin temizlenip arınması anlamına gelir. Allah ' ın yegane ve gerçek 
ilah olduğunun kalpte yerleşmesi , her türlü temizlenmenin ve gelişmenin ana 
kaynağıdır. Çünkü � ;:JI kavramı Arap dilinde her ne kadar gelişmek, artmak ve 
bereketlenmek anlamına gelse de, bu manalar ancak kötülüklerin bertaraf olma
sıyla mümkün olur. Bundan dolayı zekatta hem o manalar, hem de bu mana söz 
konusudur. 

Kalplerin ve ruhların kendisiyle arındığı esas, tevhlddir. Tezkiye ise , bir şeyi 
temiz kılmaktır. Bu kavram eşyanın zatının temizlenmesi için kullanıldığı gibi, 
temiz görüldüğünü ifade etmek için de kullanılır. Buna benzer şekilde adil kabul 
edilen kimseler için ,.d..lç. fa.sık görülen kimseler için de ci..j fiilleri tercih edilir. 
Birinin adil veya fa.sık olması düşünce bazındadır. 1014 

1013 Miftahu dari's-saade, s. 457. 
1014 İğasetu'l-lehfan, s. 49. 
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8. Şüphesiz iman edip iyi iş yapanlar için tükenmeyen bir mükafat 
vardır. 

9. "Siz yeri iki günde yaratanı mı inkar ediyor ve O'na eşler koşuyor
sunuz! O, alemlerin Rabbidir" de. 

1 0. Yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi, onu bereketli kıldı; arayanlar 
için yeryüzünde gıdalarını  normal olarak dört gün içinde yetiştirmesi 
kanununu koydu. 

Tefsiri: 

Onuncu ayette belirtilen dört güne bir önceki ayette geçen iki gün de dahil
dir. Eğer böyle olmasaydı yaratma günlerinin sayısı sekiz olurdu. 1015 

Allah Teala bazı günleri uğursuz olarak nitelendirmiştir. Nitekim şu ayette bu 
durum söz konusudur: 

1015 Bedfüu'l-fevfüd, ili, 137. 



Bedai'ut-tefslr 

1 1 .  Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi, ona ve yeryüzüne: 
"İsteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin" dedi. "İsteyerek geldik" 
dediler. 

12. Böylece onları, iki gün içinde yedi gök var etti ve her göğün gö
revini vahyetti. Yakın göğü ışıklarla donattık ve bozulmaktan koruduk. 
İşte bu bilen, güçlü olan Allah kanunudur. 

13. Eğer yüz çevirirlerse deki: "Ben sizi Ad ve Semud kavimlerinin 
başlarına gelen yıldırıma benzer bir yıldırıma karşı uyardım. " 

1 4. Onlara ''Allah 'tan başkasına kulluk etmeyin" diyerek önlerinden 
ve arkalarından peygamberler geldiği vakit, "Rabb 'imiz dileseydi me
lekler indirirdi. Onun için biz sizinle gönderilen şeyleri inkar ediyoruz" 
demişlerdi. 

15. Ad kavmi, yeryüzünde haksız olarak büyüklük tasladı ve: "Biz
den daha kuvvetli kim var?" dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah 'ın 
kendilerinden daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayet
lerimizi kasten inkar ediyorlardır. 

1 6. Bundan dolayı, biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tat
tırmak için o uğursuz günlerde1016 soğuk bir rüzgar gönderdik. Ahiret 
azabı elbette daha çok rüsvay edicidir. Onlara yardım da edilmez. 

Tefsiri : 

Hiç kuşkusuz, Allah' ın kendisinin ve peygamberlerinin düşmanlarına ceza 
verdiği günler, onlar için uğursuz ve kötü günlerdir. Çünkü bu günlerde kötülüğe 
uğramışlardır. Halbuki bu günler, Allah'ın dostu müminler için hayırlı günlerdir. 
Cezaların verildiği günler, ilahi mesaj ı yalanlayanlar için uğursuzluk günleri olur
ken, ilahi mesaja inananlar için mutluluk günleri olur. Bu durum kıyamet gününe 
benzer. Kıyamet günü de, kafirler için zor ve uğursuz bir gündür. Müminler için 
ise, hem kolay hem de mutluluk dolu bir gün olacaktır. 

Mücahid ayette geçen " ...::.ıL....; r41" ifadesini "uğursuz günler" olarak tefsir 
etmiştir. 

Dahhak ise şöyle demiştir: "Bu ifade çok şiddetli soğuk anlamına gelir. Bu 
şiddetli soğuk Ad kavmi için azab olmuştur." 

1016 Ayette geçen "uğursuz günler" tabiri ile, gönderilen §iddetli fırtınanın ardı arkası kesilme
den devam ettiği ve bu yüzden kavmin helak olduğu günler kastedilir. Günlerin kendisinde 
uğursuzluk diye bir şey yoktur. Bu tür inançlar İslam'a aykmdır. [Mütercim] 
Dilimize "uğursuz" olarak tercüme edilen .;,L..., kelimesi, ... .....- kökünden gelir. Aslında bu 
kelime, ufkun kızarıp bakır gibi olması, bir başka ifade ile dumansız yalım gibi olması hak
kında kullanılırdı. Daha sonraları uğursuzluk için kullanılır olmuştur. bk. Rağıb el-İsfehani, 
Müfredat, s. 487. [Mütercim] 



Sure :  4 1  • Fuss i let Sures i -> 571 

Ebu Ali şöyle demiştir: "Asma! �I kelimesinin soğuk anlamına geldiği 
hususunda şu beyti okumuştur: 

Şarabı adeta rüzgarda soğutulmaya b ırakılmış 

Akar gider boğazdan tatlı su gibi .  . . 1017 

İbn Abbas şöyle demiştir: " .:..ıL...-:.ll peş peşe gelen günler anlamına gelir." 

Bu kelime şu ayette ise şöyle geçmektedir: "Biz, onların üstüne, uğursuzluğu 
devamlı bir günde dondurucu bir rüzgar gönderdik. " 1018 Ad kavmine gönderi
len azab yüzünden gün uğursuz hale gelmiştir. Bu ayet ile, dünya musibetleri
nin insanlardan bir müddet sonra kalkmasına rağmen, bu uğursuz günlerin Ad 
kavminin yakasını bırakmadığı ifade edilmiştir. Ayette bahsi geçen uğursuzluk, 
peygamberleri yalanlayan kimseler hakkında daima var olmuştur. 

Ayette geçen r=--JI (devamlı) ,  i .JJI (gün) kelimesinin değil, � I (uğursuz
luk) kelimesinin sıfatıdır. Bu sözcüğün,  gün kelimesinin sıfatı olduğunu, bunun da 
ayın son çarşambası olduğunu, dolayısıyla ayın son çarşambasının uğursuz bir 
gün olduğunu zannedenler hata etmişlerdir. Kur'an'ı yanlış anlamışlardır. Çünkü 
ayette bahsi geçen gün,  içinde meydana gelen olaylara göre nitelenir. Her ne 
kadar bu gün,  Allah'ın düşmanları için azab ve bela günü olsa da, yine de O'nun 
nice nimetleri bu günde dostlarına ulaşmıştır. Tıpkı diğer günlerde olduğu gibi .  
Özetle ifade edecek olursak, bir günün neşeli ve uğursuz olması, içinde yaşanan 
olaylara bağlıdır. Eğer bir günde, Allah'ın rızasına uygun ameller işleniyorsa, o 
gün mutluluk günüdür. Yok eğer Allah' ın rızasına muhalif, peygamberlerin getir
diği ilahi mesajlara aykırı işler yapılıyorsa o gün ,  kötü gündür. Aynı gün, bir grup 
için mutluluk günü olurken diğer grup için kötülük günü olur. Bedir Savaşı 'nın 
yapıldığı günü buna örnek olarak verebiliriz. Çünkü savaş günü müminler için 
sevincin yaşandığı bir gün olmuşken, kafirler için kötü bir gün olmuştur. 1019 

1017 bk. Ezherl, Tehzlbu'l-luğa, 1\1, 186; Zebldl, Tacu'l-arCıs, YVI, 541 .  [Mütercim] 
1018 el-Kamer 54/16. 
1019 Gerçekten de İbn Kayyim burada son derece kıymetli izahlarda bulundu. Allah kendisine 

merhametiyle muamele etsin. Üzülerek ifade edelim ki, günümüzde hem doğuda hem de 
batıda kendilerini medeni olarak kabul eden bir çok millet, uğursuzluk inancına kapılmıştır. 
Bazıları, burcuna veya astrologunun kendisine söylediklerine bakmadan yerinden kımılda
mıyor. Bu, şeytana ibadet etmenin bir türüdür. Sapıkların, zındıkların ve mülhidlerin yolun
dan ilerlemenin bir örneğidir. Böyleleri Allah'ın dininden uzaklaşırken, şirki savunur hale 
gelmiştir. Onlara tabi olanlar da, gafil ve şaşkın haldedir. 
Halbuki bizim dinimiz, gerekli tedbirleri aldıktan sonra tevekkülle hareket etmemizi bize 
öğretmektedir. Müslümanın bu tür sapıklıklara meyletmesini yasaklamıştır. 
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Günlerin iyi-kötü, uğurlu-uğursuz olması konusunda yıldızların, semada gö
rünmelerinin ve bir takım karinelerin herhangi bir rolü yoktur. Bunlardan yıldız
lara dair bir takım hükümlerin çıkarılması imkansızdır. Eğer günlerin kötü veya 
uğursuz olması konusunda yıldızların veya onların görünmesinin bir etkisi olsay
dı, bu durum bütün alem için geçerli olurdu. Bir yıldızın bir grup için uğursuz, 
diğer grup için uğurlu bir gün getirmesi ise imkansızdır. 1020 
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1 7, Semud kavmine gelince onlara doğru yolu gösterdik; fakat onlar, 

körlüğü doğru yola tercih ettiler. Böylece yaptıkları yüzünden alçaltıcı 
azab yıldınmı onları yakaladı. 

18. İnananları ve Allah 'a karşı gelmekten sakınmış olanları kurtar
dık. 

1 9. Allah 'ın düşmanları ateşe sürüldükleri gün toplanıp bir araya ge
tirilirler. 

20. Nihayet oraya vardıklarında kulakları, gözleri ve derileri, yaptık
ları hakkında onların aleyhine şahitlik ettiler. 

21 . Derilerine: 'Aleyhimize niçin şahidlik ettiniz?" derler. Derileri: 
"Her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu. İlk defa sizi O yaratmıştı, 
işte O'na döndürülüyorsunuz" cevabını verirler. 

22. Siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin, aleyhinize şahidlik 
etmesinden sakınmıyordunuz, yaptıkların ızdan çoğunu Allah 'ın bileme
yeceğini  sanıyordunuz. 

1020 Miftahi dari's-saade, s. 537 .  
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23. işte Rabb 'in ize karşı beslediğiniz bu zannınız, sizi helak etti, ziya
na uğrayanlardan olup çıktınız. 

24. Şimdi eğer dayanabilir/erse, onların yeri ateştir. Ve eğer (dünyaya 
dönüp Allah 'ı )  hoşnut etmek isterlerse, memnun edilecek değillerdir. 

Tefsiri: 

�I fiilindeki '-"' harfi taleb içindir. Ancak bu fiil, � kökünden türetilmiş 
ruba! mezid fiil olan �i'nin masdar manasını talep etmek için kullanılır. Bu 
kökün sülasl masdarını istemek için değil. �İ'nin masdan "':-'�! ise azarlamanın 
giderilmesi manasına gelir. Hasılı �I fiili, azarlamaya son verilmesini istemek 
için kullanılır. 

Bu durumda I� .:.ıı_, ifadesi , "bizim onları azarlamamıza son vermemizi 
isterlerse" anlamına gelir. Arapçada bu kökten türetilmiş kelimelerle kurulan bazı 
cümleleri ve anlamlarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

.ı}>- �: Ona kızdı ve ondan yüz çevirdi .  

·� l __ ....J ı �I: Efendi, kölesinden kendi rızasına uygun işler yapmak sure
tiyle ona olan kızgınlığını gidermesini istedi. 

.:W,. �t: Köle efendisine itaat ederek onun öfkesini dindirdi . 

• � �I �I. Köle efendisinden kendisine kızmasını ve onu azarlamasını 
bırakmasını istedi . 

.:":-�· ?İ: Efendi kölesine olan kızgınlığına son verdi. 
Bu bilgiler ışığında �I 0-" ("-"' W I� 0! _, ayetinin şu anlama geldiğini 

söyleriz: "Onlar bizim kendilerine olan azarlama ve öfkemizin sona erdirilmesini 
isteseler bile, öfkemizden ve azarlamamızdan kurtulan kullardan olamayacaklar
dır. " Çünkü ahirette ne tevbeleri kabul edilir ne de günahları görmezden gelinir. 
Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Her ümmetten bir şahit gönderece
ğimiz gün, artık kafir olanların ne özür dilemelerine izin verilir ne de onların 
özür dilemeleri istenir. " 1021 Bu ayette de .:.ı� fiili ile kast edilen mana şudur: 
Onlardan tevbe edip ameli salih işleyerek bizim öfke ve paylamamızı dindirip 
rızamıza mazhar olmaları istenmez. Bir başka ifade ile , kıyamet günü kafirlerden, 
Rableri ' ni hoşnut edip, O'na ve peygamberlerine itaat ederek O'nun öfkesinden 
ve paylamasından kurtulmaları talep edilmez. 

Konuyla ilgili bir başka ayette ise Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Zulme
denlerin, o gün özür beyan etmeleri fayda vermez; artık kendilerinden Allah ' ı  
hoşnut edecek şeyleri yapmaları da istenmez. " 1022 

102 1  en-Nahl 1 6/84. 
1022 er-Rum 30/57. 
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Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi vesellem- de Tfüflilere dua ederken şöyle 
buyurmuştur: �\ ...!..ll . 1023 

ui'Jı ifa! babından türetilmiş bir isimdir. Yani � kökünün sülasisinden türe
tilmemiştir. Bu durumda hadisin anlamı şu şekilde olur: Ya Rabbi! Rızası kazanıl
mak istenen sensin! Sana itaat ederek Seni hoşnut edeceğim öfke ve azarlaman
dan kurtulmayı bana ancak sen nasip edersin! Benim yerime hoşuna giden neyse 
onu yap! Bana olan kızgınlığını ve öfkeni giderecek ne gerekiyorsa onu yap! 

�\ Allah ' ın kulunu azarlaması anlamına gelir. '-:"'\::.ç.!JI ve �\ ise , Allah' ın 
kulu kendi rızasına mazhar kılması manasına kullanılır. 

Bu kavramla ilgili dört husus vardır: 

a) ...:...:;Ji Azarlama Allah'a ait bir fiildir. Kul ise Rabbini azarlayamaz. Çünkü 
O, Muhsin (iyilik eden) ve Adil (adaletle muamele eden) '  dir. Bu durumda kulun 
O'na serzenişte bulunması düşünülemez. Eğer böyle bir şey olursa, kul zalim 
olur. Bunun aksini iddia eden müfessirler büyük yanılgı içindedir. 

b)  '-:"'\::.ç.!Jlhem Allah'tan hem de kuldan olur. Şöyle ki; Allah Teala kulu
na öfkelenip kızmaya son verir. Kul da Allah ' ın kendisine öfkelenip kızmasın ı  
engelleyecek davranışlarda bulunur. Ancak kulun, Allah' ın kendisine öfkelenip 
azarlamasını sona erdirecek gücü yoktur. Ancak Allah'ın öfke ve paylamasına 
son verdirecek bir takım davranışlarda bulunması ile bunu sağlar. 

c) '-:"'l::.Y!JI .�ı'ın ismidir. 

d) '-:"'L:....:..... 'YI Bu da hem Allah'tan hem de kuldan olur. Mesela o.)l.Y � �ııı 
cümlesi, "Allah, kullarından onlara olan öfkesini ve paylamasını sona erdire
cek davranışlarda bulunmalarını ister" anlamına gelir. Kılfe 'de deprem olduğu 
zaman İbn Mes'ud'un söylediği şu söz de bu manadadır: .pu �---- � �) .:.ıı 
(Rabbiniz, sizden kendi rızasına uygun işler yaparak O'nun öfke ve paylama
sından kurtulmanızı istiyor. O halde siz de O'nun rızasına uygun hareket ederek 
öfke ve paylamasından kurtulun! )  

Şu  hadiste de �I fiili bu  manada kullanılmıştır: :Uı JY,.J � İ  �)._). ,) !.J
� il;J; t:_; L!ı - ;ı) � �.h.ü l:_;.; uı ..:., · - i ı !l�1 � - :.- 'l Jli =L - ...:.is. .uil i � - - - - ,J .r. - • � r � ı--J - - ı...r-

(Ebu Hureyre Hz. Peygamber'in -sallall�hu aleyhi vesellem- şöyle buyurduğunu nak-
letmiştir: Sizden biri başına gelen bir kötülükten dolayı ölmeyi temenni etmesin! 
Belki o kişi iyi biridir. Yaşadığı sürece iyiliği artacaktır. Belki o kimse kötü biridir. 

1023 İbn İshak bu hadisi senetsiz olarak nakletmiştir. bk. i l ,  29. Heysem! bu hadis hakkında şöyle 
demiştir: Taberani bu rivayeti Abdullah İbn Ca'fer kanalıyla nakletmiştir. Senedinde tanı
madığım raviler vardır. bk. Mecmau'z-zevfüd, VI, 35; 
Elbanl "ed-Difa' ani'l-hadisi'n-Nebevi" adlı eserinde bu hadisin zayıf olduğunu beyan et
miştir. bk. s. 1 9; Ayrıca Elbani'nin "Fıkhu's-sira" üzerine yaptığı talike de bk. s. 134. 
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Allah 'tan tevbe edip affa mazhar olması ümidiyle kendisini azarlaması için O'na 
yalvaracaktır. ) 1024 

'":"'L;....;.... "1 1 ,  karşı tarafın razı olmasını istemeye benzer. Nitekim rivayette şöyle 
geçmektedir: Kul Rabbinin rızasını ister. Rabbi de ondan razı olur. Çünkü Allah 
rızası istenen ve razı olan ilahtır." Ancak Allah' ın razı olmasını istemek öfke ve 
paylamasından kurtulmayı istemekten daha ileridedir. Çünkü , �w ,;--�I Allah'ın 
rızasına talip olmak demektir. '":"'t.:....:..... �I ise O'nun öfkesinin dinmesini ve payla
masının sona ermesini dilemektir. Ancak bu iki kavram birbirini gerektirir. 

Burada anlattıklarımız herkese yeter. Bunlarla yetinenler, bu konuda bir çok 
fesatçının neden oldugu hatalara düşmekten korunur. 1025 
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25. Biz onlara bir takım arkadaşlar musallat ettik de onlar önlerinde 

ve arkalarında ne varsa hepsini bunlara süslü gösterdiler. Kendilerinden 
önce gelip geçmiş olan cinler ve insanlar için (uygulanan) azôb onlara 
da gerekli olmuştur. Kuşkusuz onlar hüsrana uğrayanlardandır. 

Tefsiri: 

Bu ayette geçen önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bunlara süslü 
gösterdiler ifadesi hakkında dört yorum vardır. 

a) Allah Teala müşriklere bir takım şeytan dostlar musallat kılar. Bu kimse
ler onlara, önceden yapageldikleri ve yapmaya da devam edecekleri, ahireti ve 
orada verileceği bildirilen mükafat ve cezaları yalanlama gibi bir takım amelleri 
güzel göstermiştir. 

b) Bu yorumun zıddı da ileri sürülmüştür. Buna göre ayette geçen "önlerin
de ve arkalarında ne varsa" ifadesi şu anlama gelir. Önlerinde olan şey, dünya 
hayatıdır. Yani şeytan dostlar müşrikleri dünya hayatına teşvik etmiş ve bu ko
nuda onları hırslandırmıştır. Arkalarında ifadesi ise ahireti yalanlamalarını ifade 
eder. Kötü arkadaşların inanmayanlara süslü gösterdikleri şey, dünya işleridir. 
Çünkü dünyanın yalnız maddi menfaat ve nefsani isteklere uygun tarafını görür
ler ve sadece onu isterler. Ahiret işlerini de arkalarına atarlar. Dirilme ve hesabı 
inkar ederler. 

1024 Buharı, Merd<\ 19; Müslim, Zikr ve dua, 10; Ebu Davud, Cenfüz, 13; Nesfü, Cenfüz, 1 .  
1025 Bedfüu' l-fevfüd, iV, 181 -182. 
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c) Hasan-ı Basri şöyle demiştir: �-.1.:l � \... (önlerindeki) ifadesi, peygamber
leri yalanlamak ve şirk koşmak gibi atalarının öteden beri sürdürdükleri adetleri 
sevmeleri, � .J=� L. (arkalarındaki) ifadesi ise yeniden dirilme ve yeniden diril
meden sonra yaşanacakları yalanlamaları anlamına gelir. 

d)  Ayette geçen süslü gösterme tabiri, müşriklerin amelleriyle ilgilidir. Bu du
rumda �-.1.:l � \... ifadesi, "müşriklerin işlediği ameller" , � � \... ise "müşrik
lerin işlemeye karar verdikleri ancak henüz işlemedikleri ameller" anlamına gelir. 
Buna göre ayetin anlamı şu şekilde olur: Biz onlara birtakım arkadaşlar musallat 
ettik. Bu arkadaşlar, onlara işledikleri ve işlemeye karar verdikleri amelleri süslü 
gösterdi. 

Öyle anlaşılıyor ki, süslü gösterme fiili, bu yoruma daha uygundur. � \... 

� ifadesi ile ahiretin kastedildiğini ileri sürenlerin yorumları ancak bir takdir 
ile isabetli olur. Söz konusu takdir ise şu şekilde yapılır: ö _? 'i Lı '-:--:!illi t+1 l_,:-:j 
(ahireti yalanlamayı onlara güzel gösterdiler) Bu takdirle birlikte söz konusu yo
rum, isabetli hale gelir. Çünkü ayette bahsi geçen arkadaşlar müşriklere, ahirete 
yönelik amel işlemeyi terk etmeyi ve ahiret için hazırlık yapmayı bırakmayı güzel 
gösterdi .  Bundan dolayı olsa gerek, tefsircilerin çoğu bu yorumu tercih etmiştir. 
Hatta Beğavl bu yorumun dışında başka bir yoruma yer vermemiştir. 1026 Beğavl 
bu yorumu Zeccac'dan nakletmiştir. Zeccac ayeti şu şekilde tefsir etmiştir: Biz 
onlara , şeytanlardan oluşan dostlar musallat ettik. Nihayet söz konusu dostlar 
onları doğru yoldan saptırdı. Onlara halihazırda karşı karşıya oldukları dünya iş
lerini güzel gösterdi .  Nihayet müşrikler, dünyayı ahirete tercih ettiler. Söz konusu 
dostlar, onları gelecekte karşılaşacakları ahiret hayatını yalanlamaya ve yeniden 
dirilmeyi inkar etmeye davet ettiler. 

Ayetin Kendilerinden önce gelip geçmiş olan cinler ve insanlar için (uygu
lanan) azab onlara da gerekli olmuştur. Kuşkusuz onlar hüsrana uğrayanlardan
dır. bölümü, hem cinlerin hem de insanların mükellef varlıklar olduğu konusun
da son derece açık bir delildir. Cinler de insanlar gibi emirleri yerine getirmek, 
yasaklardan kaçınmakla sorumludur. Her iki grup içinde mükafat ve ceza söz 
konusudur. 1027 

1026 Beğavi, Maalimu't-tenzil, VI, 1 10. 
1027 Tariku'l-hicreteyn, s. 389-390. 
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26. İnkar edenler: "Bu Kur'an ı dinlemeyin, okunurken gürültü ya

pın, belki ona galip gelirsiniz" dediler. 

27. İnkar edenlere şiddetli bir azab taddıracağız ve onları, yaptıkları
nın en kötüsüyle cezalandıracağız. 

28. işte böyle; Allah 'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bile 
bile inkar etmeleri karşılığı orası onların temelli kalacakları yerdir. 

29. Ateşe giren kafirler derler ki: "Rabb 'imiz cinlerden ve insanlar
dan bizi saptıranları göster, onları ayaklarımızın altına alalım. Ki altta 
kalanlar olsunlar. " 

30. "Şüphesiz, Rabbimiz Allah 'tır" deyip, sonra dosdoğru yolda yü
rüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara "Korkmayın, üzülmeyin, size 
vaad edilen Cennet' le sevinin!" derler. 

31 , 32. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Gafur 
ve Rahim olan Allah 'ın ikramı olarak orada sizin için canlarınızın çektiği 
her şey var ve istediğiniz her şey orada sizin için hazırdır. 

Tefsiri : 

Melek, kendisine en uygun kimseye karşı şu vazifeleri yerine getirir: Nasi
hatte bulunma, irşad etme, iman üzere kalması için yardımcı olma, öğretme, di
linden doğru sözlerin akmasına vesile olma, düşmanlarını ondan savma, sürçüp 
günaha bulaştığı zaman onun bağışlanmasını dileme, unuttuğu zaman kendisine 
hatırlatma, üzüldüğü zaman onu teselli etme, korktuğu zaman kalbini dingin
leştirme, uyuya kaldığı zaman namaza kalkması için onu uyandırma, ona hayır 
vaad etme, Allah'ın vaadini tasdik etmeye teşvik etme, dünyaya meyledip asıl 
hedefinden uzaklaşmaktan sakındırma, Allah' ın katında olan ödülleri kazanma
ya teşvik etme vb. 
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Söz konusu melek, o kişinin yalnızlık anında yareni ,  dostu ve öğreticisidir. 
Ayağını sağlam basmasını sağlar, gönül ızdırabını dindirir, hayır işlemeye teşvik 
eder, kötülük etmekten sakındırır, günaha bulaştığı zaman bağışlanmasını diler, 
iyilik yaptığı zaman iyil iğinin devam etmesi için dua eder, eğer abdestli olarak 
Allah' ı  zikrederek uyursa onunla birlikte geceler, uykudayken bir düşmanı ona 
kötülük etmek isterse ona mani olur. 1028 
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33. insanları Allah 'a çağıran, iyi iş yapan ve "Ben Müslümanlarda

nım " diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? 

34. iyilik ile kötülük bir olmaz. Sen ( kötülüğü) en güzel biçimde sav! 
O zaman sen inle arasında düşmanlık bulanan kimse, sanki candan bir 
dost olur. 

Tefsiri : 

Kur'an bu prensibi ,  şeytanlaşmış insanları önlemek için öngörmüştür. Allah 
Teala şeytan hakkında ise şöyle buyurmuştur: "Eğer şeytandan gelen kötü bir 
düşünce sen i  dürtecek olursa, hemen Allah 'asığın .  Çünkü O, işitendir, bilendir. "  1029 
Bu ayetin sonunda yer alan Çünkü O, işitendir, bilendir (�ı �I _,.ı• ,..;! ) bölü
mü tekitli biçimde nazil olmuştur. Şöyle ki, ayet tekit edatlarından ı:.ıı ile başlamış
tır. Sonra fasıl zamiri gelmiştir. Haberin başında da elif-lam takısı bulunmakta
dır. Ancak ayetin bu kısmı A'raf Suresi'nde tekitsiz biçimde � t:"""" ...;! şeklinde 
geçmektedir. 1030 Doğrusunu en iyi Allah bilmekle birlikte bu durumun sırrı şu 
şekilde izah edilir: Allah Teala A'raf Suresi' ndeki ayette, istiazede yeterli olan 
vasfını zikretmekle yetindi ve kendisinin işitip bildiğini haber verdi .  Zira Allah 
Teala kulun istiazesini işitir ve ona cevap verir. Kulun neden kendisine sığındığını 
bilir ve sığınılan şeyden onu korur. Kısacası Allah Teala'nın işitme sıfatı , istiazede 
bulunan kulun sözlerine yöneliktir. İlim sıfatı ise ,  yapılmasından Allah'a  sığınılan 
fiille ilgilidir. Böylece istiazeden maksat hasıl olur. Bu durum istiazenin geçtiği iki 
ayet-i kerimede de geçerlidir. Ancak Fussilet Suresindeki ayet tekit, ta'rlf ve tahsis 
bakımından diğerinden ayrılır. Çünkü bu ayet, Allah Teala'nın sözlerini işittiği 
ve kendilerinden haberdar olduğu hususunda ileri geri konuşan kimselerin bu 

1028 Ravdatu'l-muhibbln, s. 246. 
1029 Fussilet 41/36. 
1030 el-1\raf 7 /200. 
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düşüncelerini çürütmek için inzal buyurduğu ayetlerden sonra nazil olmuştur. 
Nitekim Buhar! ve Müslim' de Abdullah İbn Mes'Cıd' dan şu rivayet nakledilmiştir: 
"Ka'be'nin yanında üç kişi bir araya geldi .  Bunlardan ikisi Kureyşli biri Sakifli idi 
veya ikisi Sakifli biri Kureyşli idi. Üçü de göbekleri büyük, anlayışları kıt kimse
lerdi .  İçlerinden biri diğerlerine "Ne dersiniz, acaba Allah bizim sözlerimizi işitiyor 
mu?" diye sordu. Biri "yüksek sesle konuştuğumuz zaman duyar, ancak kısık 
sesle konuşursak duymaz" diye cevap verdi. Diğeri ise şöyle dedi: "Eğer birazını 
duyuyorsa, hepsini duyar. " Bunun üzerine Allah Teala şu ayetleri indirdi : Siz, ne 
kulakların ız, ne gözlerin iz, ne de deri/erin iz aleyhinize şahitlik yapar diye düşü
nüp sakındınız. işte Rabbın ızı böyle sanmanız sizi mahvetti de hüsrana uğrayan
lardan oldunuz. " 1031 

Allah'ın onların bu sözlerini inkar ederken indirdiği ayetlerin devamında ge
len istiaze ayetinin sonunda �ı �ı .Y' �! ifadesi tekitli biçimde yer almıştır. 
Dolayısıyla bu ifade şu anlama gelir: Mükemmel manada işitme gücüne sahip 
olan, ilmiyle her şeyi kuşatan sadece O' dur. Allah düşmanı cahillerin zannettiği 
gibi insanların gizlice konuştuklarını işitmeyen, onların yaptığı bir çok şeyi bilme
yen bir ilah değildir. 

Ayrıca Fussilet Suresinde iyiliklerin kötülükle önlenilmesi emredilmiştir. İn
sanın kendisine kötülük yapana iyilik etmesi ondan yüz çevirmesinden daha 
zordur. Bundan dolayı bir sonraki ayette şöyle buyrulmuştur: "Buna (kötülüğe 
karşı iyilikle karşılık vermeye) ancak sabredenler kavuşturulur; buna ancak (ha
yırdan) büyük nasibi olan kimse kavuşturulur. " 1032 Malum olduğu üzere şeytan, 
insanın kötülükleri bu şekilde önlemesini istemez. Bu yüzden ona vesvese verip 
durur. Bundan dolayıdır ki; Allah'a sığınan kişinin ihtiyacı gözetilerek Fussilet 
Suresinde yer alan istiaze ayetinin sonundaki ifadenin �I �I .Y' ...;! şeklinde 
tekidi olarak gelmesi daha güzel olmuştur. 

Bir de bu surenin akışında Allah' ın kemal sıfatları ile bu sıfatların delilleri, 
O'nun rubCıbiyetinin ve tevhidinin şahid ve kanıtlarından bahsedilmektedir. Bu 
yüzden bu ayetten sonra "Gece ve gündüz, güneş ve ay O'nun ayetlerindendir" 1 033, 
"Senin yeryüzünü kupkuru görmen de Allah 'ın ayetlerindendir . . .  " 1034 pasaj ları 
nazil olmuştur. Dolayısıyla Allah Teala, c:;-JI ve�ı lafızlarını elif-lamlı getirmek 
suretiyle bunların kendi isminden olduğuna işaret etti. Nitekim Allah' ın güzel 
isimlerinin tamamı ma'rife olarak gelmiştir. 

A'raf Suresi'ndeki ayet ise , müşriklere ve onların şeytanlardan olan kardeş
lerine yönelik vald ile istiazede bulunan kimseye yapılan vaadden sonra gel
mektedir. Şöyle ki; İstiaze yapan kimseye, kendisinin işiten ve bilen bir Rabbinin 

1031 Fussilet 41/22-23. Rivayet için bk. Buhar!, Tefsir, (Fussilet) , 2; Tirmizi, Tefsiru'l-Kur'an, 42. 
1 032 Fussilet 41/35. 
1033 Fussilet 41/37 .  
1034 Fussilet 41/39. 
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bulunduğu, müşriklerin tapıp du�dukları ilahlarının ise ne kendisiyle görebilecek
leri gözlerinin ne de sayesinde işitebilecekleri kulaklarının olduğu belirtilmiştir. 
Allah ' ın işitip bildiği, müşriklerin ilahlarının ise , işitmediği, görmediği ve bilme
diği ifade edilmiştir. Adeta müşriklere şöyle söylenmek istenmiştir: Siz, ibadet 
konusunda nasıl olurda Allah ile bu ilahları bir kefeye koyarsınız! 

Ayetin akışı bu şekildedir. Böyle bir akışa da ancak nekiralık yakışırdı .  Tıpkı 
Fussilet Suresindeki ayetin sonuna ancak marifeliğin yakıştığı gibi .  

Kelamının sırrını en iyi Allah bilir. 

Gafir suresinde kafirlerin Allah' ın ayetleri hakkında giriştikleri mücadelenin 
şerrinden ve bu tutumlarına binaen sergiledikleri gözle görülen davranışlardan 
Allah'a sığınılması istenmişti: "Kendilerine gelmiş kesin bir delil olmaksızın, 
Allah 'ın ayetleri hakkında münakaşa edenler var ya, hiç şüphe yok ki, onların 
kalplerinde, asla yetişemeyecekleri bir büyüklük hevesinden başka bir şey yok
tur. Sen Allah 'a sığın! Kuşkusuz O, işiten ve görendir. " 1035 Burada kendisinden 
Allah'a sığınılan husus, inkarcıların sözleri ile gözle görülen davranışları olunca 
ayet-i kerimenin sonu �\ �..J\ .Y' .._;! (0, işiten ve görendir) şeklinde bitti . 
Ancak görülen hususların dışında da Allah'a sığınılan durumlar vardır. Malum 
olduğu üzere şeytan ve onun tayfası, bizim onları görmediğimiz bir yandan bizi 
görmektedirler. 1 036 Bu durum iman ile Allah ve ResCılü'nün -sallallahu aleyhi vesel
lem- haber vermesiyle bilinir. ıo37 

Insan/arı) Allah 'a çağıran, ıyı ış yapan ve "Ben Müslümanlardanım " 
diyenden kim in sözü daha güzeldir! 

Allah' a davet, bütün peygamberlerin ve onlara tabi olan insanların görevidir. 
Alimler içinde yaşadıkları toplumda peygamberlerin halifeleridir. Diğer insanlar 
ise onlara tabidir. Allah Teala Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- kendisine 
indirileni tebliğ etmesini emretmiş, onu insanlara karşı koruyup kollamayı da 
garanti etmiştir. Bunun gibi ondan öğrendiklerini tebliğ edenler de, dinin gerek
lerini yerine getirip anlattıkları ölçüde Allah ' ın korumasına mazhar olurlar. 

Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- kendisinden işitilen bir ayet dahi olsa 
tebliğ edilmesini emretmiş. 1038 Bir hadis bile olsa kendisinden tebliğ edene dua 
etmiştir. 1039 

1035 Gafir 40/56. 
1036 bk. el-A'raf 7/27. [Mütercim] 
1037 İğasetu'l-lehfön, 1, 96-97. 
1038 Buhari, Ehadisu' l-enbiya, 50; Tirmizi, İlm, 13 .  
1039 Tirmizi, İlm, 7 ;  Ebu Davud, İlm, 10; İbn Mace, Mukaddime, 40. Ayrıca bk .  Elbani, Silsiletu' l

ahadTsi's-sahiha, No: 404. 
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Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- sünnetlerini ümmetine anlatmak, 
düşman askerlerinin göğsüne ok saplamaktan daha faziletli bir ameldir. Çünkü 
bir çok insan, düşmana karşı savaşır. Ama Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi ve
sellem- sünnetlerini ancak peygamberlerin varisi olan alimlerle halifeleri insanlara 
ulaştırabilirler. Allah Teala lütfu ve keremiyle bizi böylesi insanlardan eylesin! Bu 
insanlar, İbn Vaddah' ın "el-Havadis ve'l-bida'" adlı eserinde naklettiğine göre 
Hz. Ömer' in hutbesinde bahsettiği şu kimseler gibidir: "Peygamberlerin bulun
madığı her dönemde ilim ehlinden bir grubu var etmek suretiyle kullarına lütuf 
ve keremde bulunan Allah'a hamd olsun! Bu alimler, sapıtanları hidayete davet 
etmiş, onlardan gelen eziyet verici her şeye sabır göstermiş ve Allah' ın kitabı ile 
ölülere hayat vermişlerdir. İblis' in katlettiği nice insanı canlandırmışlardır. Yolunu 
kaybetmiş nice şaşkına doğru yolu göstermişlerdir. Kanlarını ve mallarını insan-

· 1arın helak olmaması için harcamışlardır. İnsanlar üzerinde ne kadar güzel etki 
bırakmışlardır. Ama insanlar onlara çok çirkin karşılık vermiştir. İnsanlar hem 
geçmiş dönemlerde hem de günümüzde onlara saygı duyup değer vermişlerdir. 
Rabbin onları unutmamıştır. Rabbin unutan değildir. Onların hikayelerini hida
yet vesilesi yapmıştır. Onların sözlerinin güzelliğinden bahsetmiştir. Asla onların 
yolundan sapma! Her ne kadar onlar layık olmadıkları bir konumda bulunsalar 
da hakikatte yüce bir makamdadırlar. " 1040 

Abdullah İbn Mes'Cıd da şöyle demiştir: "İslam'a tuzak olarak kurulan her bi
dat karşısında hakkı savunan mutlaka bir Allah dostu vardır. Onların bulunduğu 
meclislere gelmeyi bir ganimet bilin ve Allah'a tevekkül edin ! "  

Bu konuda Hz. Peygamber' in  -sallallahu aleyhi vesellem- Hz. Ali ile Muaz'a söyle
diği şu söz yeterlidir: "Senin sayende Allah 'ın bir kişiyi h idayete erdirmesi, senin 
için kızıl tüylü develere1041 sahip olmaktan daha hayırlıdır. " 1042 Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- iki parmağını birleştirerek şöyle buyurmuştur: "Benim sün
netimi kim ihya ederse, onunla ben, Cennet'te şu ikisi gibi oluruz. " 1043 Konuyla 
ilgili bir başka hadis ise şöyledir: "Kim hidayete davet eder ve bu davetine biri 
uyarsa, kıyamete kadar hidayete uyanın sevabının bir benzeri kendisine verilir. " 1044 

Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- sünnetini tebliğ eden kimsenin söz
lerine Allah' a  hamdederek, O'nu överek, yücelterek, O'nun birliğini itiraf ede
rek ve kulları üzerindeki haklarını öğreterek başlaması gerekir. Daha sonra Hz. 
Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- salavat getirip onun şanını yücelten ve met
heden sözler söylemelidir. Aynı şekilde sözlerini salavat getirerek bitirmelidir. 1045 

1040 İbn Vaddah, el-Bida' ve'n-nehy, s. 3 .  
1041 Ktzıl tüylü develer, o dönemde Araplar nezdinde en değerli varlıklar olduğu için b u  tabir 

tercih edilmiştir. Aslında bu hadis şu anlamı taşır: Senin sayende Allah' ın bir kişiyi hidayete 
erdirmesi, senin için dünyanın en kıymetli mallarına sahip olmaktan daha hayırlıdır. 

1042 Buhar!, Cihad, 143; Fedailu's-sahabe, 9; Müslim, Fedailu's-sahabe, 34. 
1043 Tirmiz'i, İlm, 16;  İbn Mace, Mukaddime, 37. 
1044 Müslim, Kasame, 27. Ayrıca bkz: Ebu Davud, Edeb, 125; Tirmiz'i, İlm, 14. 
1045 Celau'l-efham, s .  249-250. 
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35. Bu haslete ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırda 
büyük pay sahibi olan kimse kavuşturulur. 

36. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni  dürtecek olursa, he
men Allah 'a sığın .  Çünkü O, işiten ve bilendir. 

37. Gece, gündüz, güneş ve ay onun ayetlerindendir. Eğer Allah 'ô 
kulluk ediyorsanız, güneşe ve aya secde etmeyin. Onları yaratan Allah 
ô secde edin. 

38. Eğer büyüklük tas/arlarsa bilsin ler ki, Rabb 'inin yanında bulu
nanlar (melekler), gece gündüz O'nu tesbih ederler ve onlar hiç usan
mazlar. " 

39. Senin yeryüzünü kupkuru görmen de Allah 'ın ayetlerindendir. 
Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman, harekete geçip kabarır. Ona 
can veren, elbette ölüleri de diriltir. O, her şeye kadirdir. 

Tefsiri : 

Bu ayette Allah Teala, kullarına müşahede edip hissettikleri diriltmeyi gös
tererek onların uzak gördükleri diriltmeye delil getirdi .  Burada bir diriltmenin bir 
başka diriltmeye kıyası sqz konusudur. Ayrıca bir şey, benzeri ile anlatılmıştır. 
Buradaki illet-i mucibe ise Allah'ın kudretinin kapsamlı oluşu ve hikmetinin mü
kemmelliğidir. Yeryüzünün yeniden canlandırılması ise illetin delilidir. 1046 

1046 İ' lamu'l-muvakkıln, l, 186. 
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40. Ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp eğriliğe sapanlar bize giz
li kalmazlar. O halde ateşin içine atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü 
güvenle gelen mi? Dilediğinizi yapın, O, yaptıklarınızı görmektedir. 

41 . Kendilerine gelen Kur'ôn'ı inkôr ettiler. Hôlbuki o yüce bir Kitaptır. 

42. Geçmişte ve gelecekte ona bôtıl karışmaz. Her yaptığın ı  bir hik
mete göre yapan ve övülmeye layık Allah katından indirilmiştir. 

43. Ey Muhammed! Sana söylenen, senden önceki elçilere söylen
miş olandan başka birşey değildir. Senin Rabb 'in hem bağışlama sahibi, 
hem de acı azap sahibidir. 

44. Eğer biz onu, yabancı dilden bir Kur'an kılsaydık, diyeceklerdi ki 
"Ayetleri tafsilatlı şekilde açıklanmalı değil miydi? Arab'a yabancı kitap 
olur mu?"De ki: O, inananlar için .doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve 
şifôdır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve 
Kur'an onlara kapalıdır. (Sanki) onlara uzak bir yerden bağırılıyor (da 
Kur'an' da ne söylendiğini anlamıyorlar. )  

Tefsiri: 

İbn Abbas şöyle demiştir: "İnanmayanların kulaklarında Kur' an' ı dinlemele
rine mani olan bir sağırlık vardır. Bu yüzden Kur' an onlara kapalı gelir. " 

Allah onların kalplerini de köreltmiştir. Bu yüzden anlayamazlar. (Sanki) on
lara uzak bir yerden bağırılıyor (da Kur'an'da ne söylendiğini anlamıyorlar. )  Bu 
halleriyle onlar, çobanın bağırıp çağırmasından başka bir şey anlamayan hay
vanlar gibidir. 

Mücahid "onlara uzak bir yerden" ifadesini ,  kalplerine uzak bir yerden şek
linde tefsir etmiştir. 
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Ferra da şöyle demiştir: "Biz de , anlamayan adam hakkında bu ifadeyi kul
lanırız. Ona 'Sana uzak bir yerden sesleniyorlar' deriz . . .  Tefsire dair nakledilen 
rivayetlerin biri şöyledir: Öyle anlaşılıyor ki inkar edenlere gökten seslenilecek. 
Ne var ki, onlar işitmeyecek. " 

Kısacası ayet-i kerime şu anlama gelir: Uzak bir yerden seslenilen kimsenin 
işitmediği, anlamadığı gibi o inançsızlar da Kur'an'ı işitmezler, anlamazlar. 1047 

45. Anda/sun ki Musa 'ya kitap vermiştik de onda ayrılığa düşmüşler-
di. Rabb 'inin verilmiş bir sözü olmasaydı, aralarında hükmedilmiş olur
du. Doğrusu onlar, onun hakkında şüphe içindedir/er. 

46. Kim iyi bir iş yaparsa, bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa 
aleyhinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir. 

Tefsiri : 

Rabbin kullara zulmedici değildir ifadesi şu anlama gelir: Allah Tea.Ia 
günahkarların işlemedikleri kötülüklerin cezasını onlara yüklemez. İyi amel işle
yenlerin de yaptıklarının mükafaatını almalarına mani olmaz. 

J "" j, 
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1047 Şifau'l-al11. s. 96. 
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47. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi O'na aittir. Allah 'ın bilgisi 
dışında hiçbir ürün kabağından çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve do
ğurmaz. Onlara: "Bana koştuğunuz ortaklar nerede?" diye seslenildiği 
gün: "Sana arz ederiz ki bizde hiçbir gören yok" derler. 

48. Önceden yalvarıp durdukları ilahları onlardan uzaklaşmıştır. 
Kendilerinin kaçacak yerlerinin olmadığını anlamışlardır. 

49. İnsan hayır istemekten usanmaz. Fakat kendisine bir kötülük do
kunursa hemen ümitsizliğe düşer, üzülüverir. 

50. Andolsun ki, kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona bir 
rahmet tattırırsak: "Bu benim hakkımdır, kıyametin kopacağını sanmı
yorum, Rabbime döndürülmüş olsam bile muhakkak O'nun katında be
nim için daha güzel şeyler vardır" der. Biz, inkar edenlere yaptıklarını 
mutlaka haber vereceğiz ve muhakkak onlara ağır azôbdan tattıracağız. 

Tefsiri : 

Ayette geçen J (Bu benim hakkımdır) ifadesinin anlamı hakkında müfessir
lerden nakledilenler: 

İbn Abbas şöyle demiştir: Bu, benim katımdandır. 

Mukatil ise bu ifadeye şu şekilde mana vermiştir: Ben ona herkesten daha 
çok layığım. 

Mücahid de şöyle demiştir: Bu, benim amelimin karşılığıdır. Ben bunu hak 
ettim. 

Zeccac şöyle demiştir: Bu, amellerim sayesinde gerekli hale gelmiştir. Ben 
bunu hak ettim. 

Bu ayette Allah Teala insanı iki çirkin vasıfla tavsif etti . Şöyle ki; insan ken
disine kötülük dokunduğu zaman, ümitsiz kimse gibi olur. Umudu kırılmış kişinin 
mahzunluğuna bürünür. Eğer kendisine hayır dokunursa kendisine nimet vere
nin ve lutfettikleri ile onu üstün kılanın Allah olduğunu unutur. Bu yüzden şımarır 
ve kendisinin bunu hak ettiğini zanneder. 

Ayetin devamında Allah Teala bu iki özelliğe insanın yeniden dirilmeyi ya
lanlamasını da ekledi: Kıyametin kopacağını sanmıyorum.  

Bundan sonra da, onun asılsız zannını zikretti . Zira o, yeniden dirildiği tak
dirde Allah' ın katında daha güzel şeylerle karşılaşacağını zannediyordu. Bundan 
daha öte bir aldanma ve cehalet olamaz. 1048 

1048 Şifau'l-alil, s.  38. 
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51 . İnsana bir nimet verdik mi yüz çevirir; yan çizer. Ona bir şer do
kundu mu yalvarıp durur. 

52. De ki: "Kur an Allah katından gelmiş olup da sizde onu inkar 
etmişseniz, söyleyin bana derin bir çıkmazda bulunan kimseden daha 
sapık kim vardır?" 

53. insanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi gösterece
ğiz ki, onun (Kur'an'ın) gerçek olduğu, onlara iyice belli olsun . Rabbinin 
her şeye şahit olması yetmez mi? 

Tefsiri: 

Kur'an-ı Kerim haktır. Bu ayette Allah Teala, insanlara okunan ayetlerin 
hak olduğunu açıkça ifade eden gözle görülen ayetleri mutlaka göstereceğini 
bildirmiştir. Daha sonra kendisinin her şeye şahit olmasının söylediklerinin doğ
ru olduğuna yetmesini, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- doğruluğunu 
göstermesi için getirdiği bir takım delillerle anlatmıştır. 

Allah'ın ayetleri onun doğru olduğuna şahittir. O da ayetleri ile peygamberi
nin doğruluğuna şahitlik eder. Hasılı o, hem şahid olan, hem kendisine şahidlik 
edilen, hem delildir hem de delil ile ispat edilendir, bizzat kendisi kendi varlığının 
delilidir. Nitekim ariflerden biri şöyle demiştir: "Benim için her şeye delil olan 
bir varlığa nasıl olurda bir delil ararım! O'nu gösteren hangi delili arasam, gör
düm ki, O'nun varlığı hepsinden daha açık ."  Bundan dolayıdır ki peygamberler 
kavimlerine "Allah hakkında şüphe mi var?" 1049 demişlerdir. Allah Teala bilinen 
her şeyden daha fazla bilinir, bütün delillerden daha açıktır. Gerçekte eşyalar 
O'nunla bilinir. 

54. İyi bil ki onlar, Rabb 'ine kavuşmaktan kuşku içindedirler. İyi bil 
ki O, herşeyi kuşatmıştır. 

1049 İbrahim 14/10.  
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Ha, Mfm; 

2. Ayn, Sfn, Kaaf 

3. Mutlak galip, sonsuz hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden 
öncekilere işte böyle vahyeder. 

4. Göklerde olanlarla yerde olanlar yalnız O'nundur. O en yücedir, 
en büyük olandır. 

5. Gökler nerede ise üstlerinden çat/ayacaklar; melekler de Rabbleri
ne hamd ile tesbih ederler, yeryüzünde olanlar için istiğfar ederler. Şunu 
bilin ki muhakkak Allah, günahları mağfiret edendir, çok çok rahmet 
edicidir. 
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6. O'ndan başka veliler ( ilahlar) edinenlere gelince; Allah onların 
üzerinde bir Haffz (hallerin i  görüp gözetleyici) dir. Sense onların üzer
/erinde bir vekil değilsin. 

7. Hem şehirlerin anasını ve onun etrafında bulunanları uyarıp kor
kutasın, hem de kendisinde şüphe bulunmayan toplanma günü ile uya
rıp korkutasın diye, sana da böylece Arapça bir Kur'an vah yettik. (0 gün 
insanların) bir kısmı Cennette, bir kısmı da Cehennem 'de olacaktır. 

8. Eğer Allah dileseydi, onları tek bir ümmet kılardı. Fakat dilediği 
kimseyi rahmetine girdirir. o zalimlerin ise, h içbir dost ve h içbir yardım
cıları yoktur. 

9. Yoksa onlar, O'ndan başka veliler mi edindiler? İşte Allah; veli (dost 
ve yardımcı) O' dur. Ölüleri de O diriltir. O, herşeye gücü yetendir. 

1 0. İhtilaf ettiğiniz her konuda hüküm vermek, Allah 'a mahsustur. 
İşte, o Allah, benim Rabbimdir. O'na dayandım ve O'na yöneldim. 

Tefsiri: 

Bu ayet, ihtilafa düştüğümüz bütün konularda yalnızca Allah'a hükmüne 
müracaat edilmesi konusunda kesin nasdır. Çünkü Allah Teala, peygamberinin 
diliyle bu konularda hüküm verendir. Eğer aklın hükmü, O'nun hükmüne önce
lenecek olursa bu durumda Allah Teala, vahyi ve kitabıyla hükmeden olmaz. 1050 

l;_ı - � i L •. Nı � - L;.\ �t .-t.�:t : . ::ı '-- . · ·\]ı - .:...ı ·l4..:J ı , Lt_; . .)) IY4.) . .JJ r-:- IY4 ı- � ı.ff' J J - J r:-
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1 1 .  O, gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size kendinizden eşler, hay

vanlardan da (kendilerine) eşler yaratmıştır. Bu suretle çoğalmanızı sağ
lamıştır. O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir. 

Tefsiri : 

İmam Herev! ayette geçen .y i59JJ.; ifadesinin şu anlama geldiğini söylemiş
tir: "Allah Teala, sizin için yarattığı ve biraz önce bahsi geçen hayvanlar arasında 
sizin yaşamanızı sağladı . "  

Kelb'i ise .y'deki o zamirini �ı_,)'nin mefhumundan hareketle r;::-..ı;'e gön
dererek şu yorumu yapmıştır: Bu çiftleşme sayesinde sizin çoğalmanızı sağladı. 
Eğer çiftleşme olmasaydı, nesil çoğalmazdı. 

1050 es-Savfıiku' l-mürsele, ili, 828. 
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Ayetin anlamı şu şekildedir: Allah Teala sizi bu anlatılan şekilde yaratmıştır. 
Yani sizin için eşler var etmek suretiyle sizleri yaratmıştır. İnsanların ve hayvan
ların yaratılması eşler sayesinde olmuştur. Bu durumda �'deki zamir, J�"�Jı 'e 
(yapmak) gider. i J� ise yaratmak anlamına gelir. Ancak çok yaratmayı ifade eder. 
Bu fiil hem yaratmak hem de çoğaltmak anlamına gelir. 

�'deki ..) harf-i cerrinin '-:-' manasına kullanıldığı da ileri sürülmüştür. Buna 
göre anlam: - "Allah eşler sayesinde sizi çoğaltmıştır. " şeklinde olur. Bu görüş 
Kufilere aittir. 

Ancak doğrusu, bu harf-i cerrin asli manasında kalmasıdır. Burada söz konu
su olan 1J� fiilinin , tazmin yoluyla �.,; anlamına gelmesidir. Şu ayette görüleceği 
üzere l:.; fiili de � harf-i cerri ile müteaddl�olur: ı) _,.....L.; � r5L!..:.;_, ( . . .  bilmediğiniz 
bir alemde sizi {tekrar} var edelim . . .  ) 1051 Ayetin tefsiri bu şekildedir. 

İki tür hayat vardır: 

a) Bedenlerin hayatı. 

b) Ruhların hayatı. 

Allah Teala, dostlarının kalplerini ve ruhlarını yaptığı ikram ve lütuflarla ve 
bahşettiği genişliklerle diriltir. İşte bütün bunlar ruhlar için bir gelişme, bir çoğal
ma ve artmak demektir. Doğrusunu en iyi Allah bilir. 1052 

O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. 

Allah Teala bu ayetten önce kemal sıfatlarını zikretmiştir: 

Hô, Mfm; Ayn, Sfn, Kaaf. Mutlak galip, sonsuz hikmet sahibi olan Allah, 
sana ve senden öncekilere işte böyle vah yeder. Göklerde olanlarla yerde 
olanlar yalnız O'nundur. O en yücedir, en büyük olandır. Gökler nerede 
ise üstlerinden çat/ayacaklar; melekler de Rabblerine hamd ile tesbih 
ederler, yeryüzünde olanlar için istiğfôr ederler. Şunu bilin ki muhakkak 
Allah, günahları mağfiret edendir, çok çok rahmet edicidir. O'ndan başka 
veliler (ilôhlar) edinenlere gelince; Allah onların üzerinde bir Hafiz (hal
lerin i  görüp gözetleyici) dir. Sense onların üzer/erinde bir vekil değilsin. 
Hem şehirlerin anasını ve onun etrafında bulunanları uyarıp korkutasın, 
hem de kendisinde şüphe bulunmayan toplanma günü ile uyarıp korku
tasın diye, sana da böylece Arapça bir Kur'ôn vahyettik. (0 gün insanla
rın) bir kısmı Cennette, bir kısmı da Cehennem 'de olacaktır. Eğer Allah 

1051 el-Vakıa 56/61 
1052 Medaricu's-salikin, ili, 299-300. 
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dileseydi, onları tek bir ümmet kılardı. Fakat dilediği kimseyi rahmetine 
girdirir. O zalimlerin ise, hiçbir dost ve h içbir yardımcıları yoktur. Yoksa 
onlar, O'ndan başka veliler mi edindiler? İşte Allah; veli (dost ve yardım
cı) O'dur. Ölüleri de O diriltir. O, herşeye gücü yetendir. Herhangi bir 
şey hakkında anlaşmazlığa düşerseniz, onun hakkında hüküm vermek, 
Allah 'a aittir. İşte benim Rabbim olan Allah O'dur. Yalnız O'na tevekkül 
ettim ve ben yalnız O'na dönerim. Gökleri ve yeri yaratandır. Size kendi 
nefislerinizden eşler ve davar/ardan da çiftler yaratmıştır. O, sizi bu yolla 
üretip çoğaltıyor. O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. Ve O, herşeyi işitendir, 
görendir. 1 053 

Bu ayetlerde belirtilen sıfat ve fiillerle tavsif edilen ilahın bir benzeri yoktur. 
Söz konusu sıfat ve fiilleri şu şekilde sıralayabiliriz : Uluv (yüce olmak) ,  azamet 
(ulu olmak),  gözetleyici olmak (Hafiz) , Aziz olmak, Hikmet, mülk, hamd, mağ
firet, rahmet, kelam, irade ve velayet sahibi olmak, ölüleri diriltmek, her şeyi 
kuşatan mükemmel kudret sahibi olmak, kullar arasında hükmetmek, göklerin 
ve yerin yaratıcısı olmak, işiten ve gören olmak. 

İşte bu kadar çok sıfat, isim ve fiile hiç kimsenin sahip olamayacağı mü
kemmellikte sahip olan ilahın bir benzeri yoktur. Bu sıfatları, özellikle de uluv ve 
kelam sıfatlarını , fiilleri ve isimlerin hakikatini kabul eden kimse, Allah Teala'yı 
O'nun benzeri h içbir şey yoktur. şeklinde tavsif etmiş demektir. Allah' ın sıfatlarını 
ve isimlerinin hakikatini nefyedenler ise O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. ayeti ile 
O'nu mecazi olarak tavsif ederler. Tıpkı O' nun diğer isim ve sıfatlarında yaptıkları 
gibi. Bundan dolayıdır ki seleften bazıları şöyle demiştir: Allah' ın sıfatlarını nef
yedenler, teşbih ve ta' tlli sentez etmişlerdir. Ta'tlllerini tenzih, Allah' ın kendisini 
vasfettiği sıfatları da teşbih olarak isimlendirmişlerdir. Allah' ın kemal sıfatlarının 
varlığına ve çokluğuna delalet eden hususları, bu sıfatları nefyedilip işlevsiz hale 
getirilmesine delil olarak sunmuşlardır. Bu anlayış, Allah ' ın kendisine nur nasip 
etmediği ve böylece aldanmasını murat ettiği kimseler arasında yayıldı . Allah 
Teala vahye, akla ve fıtrata sımsıkı sarılan kullarına ise hidayeti nasip ett i .  O 
dilediğini doğru yola iletir. ı os4 

O'nun benzeri h içbir şey yoktur. 

Bu ayet ile Allah Teala, kendisiyle birlikte ibadet edilmeyi ve saygı göste
rilmeyi hak eden başka bir mabudun veya şerikin olmadığını ifade etmeyi he
deflemiştir. Bu ayette ilahı insan şeklinde düşünenler ile müşriklere bir cevap 
verilmiştir. Yoksa bu ayetle , Allah Teala'nın kemal sıfatları ,  O'nun mahlukatından 

ı 053 eş-Şura 42/1-ı ı .  

1054 es-Savfüku' l -mürsele, III, 1028-1030. 
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üstte olduğu, kitaplarıyla kelam sıfatını tecelli ettirdiği, peygamberler ile konuş
tuğu, mümin kullarının uyanıkken güneş ve ayı gördükleri gibi gözleriyle ahirette 
O'nu göreceği gibi hususları nefyetmek kast edilmemiştir. Çünkü Allah Teala 
bu ayeti, kendisinden başka dostlar edinen müşriklere cevap verirken indirdiği 
ayetlerden sonra zikretmiştir: "O'ndan başka veliler (ilahlar) edinenlere gelince; 
Allah onların üzerinde bir Hafiz (hallerini görüp gözetleyici) dir. Sense onların 
üzer/erinde bir vekil değilsin. Hem şehirlerin anasın ı  ve onun etrafında bulunan
ları uyarıp korkutasın, hem de kendisinde şüphe bulunmayan toplanma günü 
ile uyarıp korkutasın diye, sana da böylece Arapça bir Kur'an vahyettik. (0 gün 
insanların) bir kısmı Cennette, bir kısmı da Cehennem 'de olacaktır. Eğer Allah 
dileseydi, onları tek bir ümmet kılardı. Fakat dilediği kimseyi rahmetine girdirir. 
O zalimlerin ise, hiçbir dost ve hiçbir yardımcı/arı yoktur. Yoksa onlar, O'ndan 
başka veliler mi edindiler? işte Allah; veli (dost ve yardımcı) O'dur. Ölüleri de 
O diriltir. O, herşeye gücü yetendir. Herhangi bir şey hakkında anlaşmazlığa dü
şerseniz, onun hakkında hüküm vermek, Allah 'a aittir. işte benim Rabbim olan 
Allah O'dur. Yalnız O'na tevekkül ettim ve ben yalnız O'na dönerim. Gökleri ve 
yeri yaratandır. Size kendi nefislerin izden eşler ve davar/ardan da çiftler yarat
mıştır. O, sizi bu yolla üretip çoğaltıyor. O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. Ve O, 
herşeyi işitendir, görendir. "1055 

Şurası iyi düşünülmelidir ki ; Allah Teala olumsuz cümle kalıbında olan bu 
ayeti, birliğini açıklamak ve müşriklerin ilah ve dostlarını O'na benzetip sonra da 
kendisiyle birlikte onlara ibadet etmelerinin batıl olduğunu belirtmek için indir
miştir. Ne var ki, tahrifçiler bu ayeti tahrif edip Allah' ın kemal sıfatlarını, isimleri
nin ve fiillerinin hakikatini nefyederken kendilerine kalkan yapmışlardır. 

Allah Tea!a'nın hem nefyedip hem de yasakladığı teşbih, alemlerin bulaştığı 
şirkin ve putlara tapmanın asıl kaynağıdır. Bu yüzden Hz. Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem- bir yaratılmışın kendisi gibi yaratılmış birine secde etmesini, ken
disi gibi yaratılmış birinin üzerine yemin etmesini, kabre doğru namaz kılmasını, 
kabirlerin üstüne cami yapmasını, mezarların yanında mum yakmasını ,  Allah ve 
falanca dilerse demesi ve buna benzer hususları şirkin asıl kaynağı olan teşbihten 
sakındırmak için yasaklamıştır. 

Allah ' ın kemal sıfatlarını kabul etmek ise tevhidin temelidir. Buradan da an-
laşılmaktadır ki müşebbihe, şu hususlarda yaratılmışı yaratana benzetmektedir: 

a) lbadet 

b) Ta'zlm 

c) Boyun eğmek 

d) Yemin 

----·-- - - ----

ı 055 eş-Şura 42/6-1 1 .  
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e)  Adak 

f) Secde 

g) Beytullahın etrafında zaman geçirmeye önem vermek. 

h) İhramdan çıkarken başı tıraş etmek 

ı) "Benim için Allah'tan ve senden başka kimse yok" , "Ben Allah'a ve sana 
güveniyorum" , "Bu, Allah'tan ve senden'' , "Allah ve sen dilersen", "Bu, Allah'a 
ve sana aittir" gibi sözlerle yaratan ile yaratılmışı bir tutmak. 

Bu şekilde Allah ile yarattıklarını birbirine benzetenler tam anlamıyla müşeb
bihedir. Allah ' ın kendisini tavsif ettiği sıfatları kabul eden, kendisinden nefyettiği 
sıfatları da nefyeden tevhld ehli değildir. Tevhid ehli yarattıkları arasından ne 
bir eş, ne bir ortak, ne bir denk ne de başka bir şeyi O'na yakıştırmaz. Tevhide 
gönülden inananlar için O'ndan başka ne bir dost ne de şefaatçi vardır. 

Kim bu anlattıklarımızı hakkıyla düşünürse, yeryüzünde putlara tapmak su
retiyle fitnenin nasıl çıktığını anlar. Aynı şekilde özellikle de teşbih ile birlikte 
Allah' ın sıfat ve fiillerini işlevsiz kabul eden, adetleri olduğu üzere bir yandan 
O' nu kemal sıfatlarından uzaklaştırıp bir yandan da yaratılmışlara benzettikleri 
dikkate alınınca Allah ' ı  insana benzeten veya onun gibi olduğunu düşünenleri 
reddederken Kur' an' ın sırrı ortaya çıkar. 1056 

1056 İğasestu'l-lehffın, i l ,  231-132 
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12. Göklerle yerin anahtarları O'nundur. Dilediğine rızkı yayar ve 
daraltır. Çünkü O, herşeyi çok iyi bilendir. 

13. "Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin" diye Nuh 'a tavsiye 
ettiğin i, sana vahyettimizi, Ibrahim 'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiği
mizi Allah, size de din kıldı. Fakat kendilerini çağırdığın bu din, Allah'a 
ortak koşanlara ağır geldi. Allah dilediğin i  kendisine (peygamber) seçer 
ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir. 

14 .  onlar kendilerine ilim geldikten sonra, sadece aralarında çeke
memezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer belli bir süreye kadar Rab
binden bir (erteleme) sözü geçmiş olmasaydı, aralarında hemen hüküm 
verilirdi. Onlardan sonra kitaba vfıris kılınanlar da onun hakkında derin 
bir şüphe içindedirler. 

15 .  işte onun için sen ( tevhide) dfıvet et ve emrolunduğun gibi dos
doğru ol! Onların  heveslerine uyma ve de ki: Ben Allah 'ın indirdiği 
KitCıb 'a inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. 
Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işledik/erimiz bize, 
sizin işledikleriniz de sizedir. Aramızda tartışabilecek bir konu yoktur. 
Allah hepimizi bir araya toplar, dönüş de O'nadır. 

Tefsiri :  

Allah Teala, Hz. Nuh (a.s. ) ve  ondan sonra gönderilen peygamberlere va
siyet ettiği dinini, bizim için de din olarak öngördüğünü ve bunların özünde bir 
olduğunu haber verdi .  Sonra da bu dinde ayrılığa düşmemizi yasakladı .  Daha 
sonra ise , bizden önce dinde ayrılığa düşenlerin, ancak kendilerine ittifak edip 
tefrikaya düşmemelerini gerektiren ilim geldikten sonra ihtilaf ettiklerini bildirdi .  
İnsanların bu şekilde ayrılığa düşmelerine neden olan unsurun da bir kısmının 
diğer kısmına haksızlık etmesi, bir grubun diğerine karşı üstün gelmek istemesi 
ve bazılarının başkalarının değil de kendi görüşlerini hakim kılma düşüncesi ta
şımaları olduğunu haber verdi .  

Sapıklığa sürüklenmiş ve bidate saplanmış kimselerin içine düştükleri ayrılık 
düşünülünce, aynen bu nedenler yüzünden ihtilafa düştükleri görülür. 

Allah Teala bu ayetlerde peygamberine, insanları O'nun bütün peygamber
lere din olarak öngördüğü dine davet etmesini ve Rabbinin kendisine buyurdu
ğu gibi dosdoğru olmasını emretti . Ayrılığa düşenlerin heva.Iarına uymaktan ise 
sakındırdı .  Ayrıca indirdiği bütün kitaplara iman etmesini emretti. Haktan yana 
olanların durumu böyledir. Yani hak, kim tarafından söylenirse söylensin hak 
olduğu için kabul edilir. 

Daha sonra Allah Teala peygamberine, onların arasında adaletle hükmet
menin kendisine emredildiğini söylemesini emretti . Burada söz konusu olan 
adalet, kapsamlı bir kavramdır. Bu yüzden, söz, davranış, görüş ve yargılama 
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konusundaki adaleti kapsar. Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- Rabbi, 
ona ümmetler arasında adaletle hükmetme görevini vermiştir. B:.mun gibi onun 
varisleri de, çeşitli fırkalar, düşünceler ve mezhepler arasında adaletle hüküm 
vermekle görevlidir. Taraflar arasındaki müşterek hak noktalarını tespit etmekle 
sorumludur. 

Hz. Peygamber adalete, adaleti açıklamaya, kendisine yargılamak için mü
racaat edenler arasında hüküm vermeye herkesten daha layıktı. 

Yukarıdaki ayette Allah Teala, peygamberine insanlara gerçek Ma'bCıd olan 
Rabbın tek olduğunu haber vermesini emretti: Allah bizim de Rabbimiz, sizin de 
Rabbiniz. Din de tektir. Herkesin işlediği amel kendinedir. Hiç kimse başkasının 
amelinden sorumlu tutulmaz. O halde bu tefrika ve ayrılığın nedeni nedir? 

Aramızda tartışılabilecek bir konu yoktur. 

Aramızda, tartışma ve tartışmaya neden olacak bir durum yoktur. Artık hak 
ortaya çıkmış, gün gibi ortadadır. Hakkın alametleri belli olmuş ve onu gizleyen 
perde kalkmıştır. Burada, ne söylediğini bilmeyen ve "dinde delil getirme yoktur" 
demenin ne anlama geldiğinden habersiz bazı kimselerin zannettiği gibi, iki ta
rafın delil getirmeleri nefyedilmemiştir. Bu asla mümkün değildir. Çünkü Kur'an 
başından sonuna kadar batıl ehline karşı tartışmasız delildir, vahyin muhalifle
rine karşı verilmiş cevaptır. Kur' an, inançsızların görüşlerini türlü türlü delillerle 
çürütmüştür. Ayrıca Kur'an' da, peygamberlerin deliller sunduğu bildirilmiştir. Hz. 
Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- de muhaliflerle güzel bir biçimde mücadele 
etmesi emredilmiştir. Mücadele de ancak delil getirmek ve karşı tarafın delillerini 
çürütmekle olur. Benzer şekilde Müslümanların da ehl-i kitab ile güzel bir şekilde 
mücadele etmeleri emredilmiştir. Nitekim Hz Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem
kafir grupların tamamıyla en mükemmel şekilde tartışmıştır. Bu esnada onları 
susturan deliller getirmiştir. Allah ResCılü'nün -sallallahu aleyhi vesellem- sözlerine 
cevap bulamayan veya delillerini çürütemeyen hasımlarından bir kısmı onunla 
savaşmaya yönelmiştir. Bazıları ise Hz. Peygamber' le -sallallahu aleyhi vesellem- ba
rış antlaşması yapmayı yeğlemişlerdir. Diğer bazıları ise , küçülmeyi kabul ederek 
kendi elleriyle cizye vermeyi tercih etmişlerdir. Bütün bunlar onların aleyhine 
delillerin sıralanmasından sonra gerçekleşmiştir. 

Onun çağrısına olumlu cevap verenler de,  ancak onun delilini anladıktan ve 
bunu reddedecek bir yol bulamadıktan sonra olumlu cevap vermişlerdir. Ona 
muhalefet edenler ise, delillerinin doğru olduğunu, asla çürütülemeyeceğini ka
bul ettikten sonra inatları ve büyüklenmeleri yüzünden muhalefet etmişlerdir. 
Muhakkak ki din, deliller üzerine kurulmuştur. Bu yüzden �.J � � '1 ayeti 
şu anlama gelir: Sizin ile bizim aramızda tartışacak bir konu yoktur. Rabbimiz bir
dir. O halde O'nun hakkında tartışmaya gerek yoktur. Dinimiz de birdir. Deliller 
bunu göstermektedir. O halde tartışma ve deliller ileri sürmenin bir yararı yoktur. 
Delil ileri sürmenin faydası, uyulması için hakkın ortaya çıkmasında söz konusu 
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olur. Eğer hak ortaya çıkmış, inkar edildiği ve bile bile reddedildiği için kendisine 
muhalefet ediliyorsa bu durumda delil getirmenin bir faydası yoktur. Bu yüzden 
ey kafirler! Bizimle sizin aranızda delil ileri sürmenin bir manası yoktur. Çünkü 
hak ortaya çıkmıştır. Hakkı kabul etmekten veya bile bile onu inkar etmekten 
başka seçenek kalmamıştır. Allah Teala kıyamet günü sizi ve bizi bir araya getirip 
hak ehlinin lehine, batıl ehlinin aleyhine hüküm verecektir. Dönüş O'nadır. 1057 

İşte onun için sen (tevhide) davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol! On
ların heveslerine uyma ve de ki: Ben Allah' ın indirdiği Kitab'a  inandım ve ara
nızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de 
Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz de sizedir. Aramızda tar
tışabilecek bir konu yoktur. Allah hepimizi bir araya toplar, dönüş de O'nadır. 

Artık hak ortaya çıkmıştır. . .  Gün gibi ortadadır. . .  Bundan böyle bizimle si
zin aranızda ne bir tartışma ne de bir mücadele vardır . . .  Çünkü tartışma, hakkın 
ortaya çıkması için yardımlaşmak üzere meşru kılınmış bir yoldur. Hak ortaya 
çıktıktan ve hakta bir kapalılık kalmadıktan sonra boş yere inkar edenlerle tartışıp 
mücadele etmeye gerek yoktur. işte ayet, bu anlama gelir. 

Cahil bir çok kimse, şeriatta delil sunulmadığını, şeriatla gönderilen peygam
berlerin hasımlarına karşı delil sunmadığını ve onlarla tartışmadığını düşünmek
tedir. 

Cahil mantıkçılarla Yunan civcivleri1058 şeriatın halka hitap ettiğini ,  bu yüz
den onda herhangi bir şekilde delil getirme yönteminin bulunmadığını, peygam
berlerin insanları hitabet yöntemiyle davet ettiklerini ve delil göstermenin kanıt
larla hareket eden elit tabakaya mahsus olduğunu zannetmektedirler. Elit tabaka 
ile de kendilerini ve kendileriyle aynı yolda gidenleri kastetmektedirler. Bütün bu 
düşünceler, onların şeriattan ve Kur' an' dan habersiz olduklarını gösterir. Çünkü 
Kur'an , tevhldle ilgili meselelerle, yaratıcıyı, ahireti, peygamber gönderilmesini 
ve alemin sonradan var olduğunu gösteren delillerle doludur. Bu konularda Ke
lamcılar ve diğer alimler bir takım sahih deliller ileri sürmüşlerdir. Ancak Kur'an, 
onların ileri sürdüğü bu delillerden daha fasihini , daha açığını, anlam bakımın
dan daha mükemmelini, itiraz ve soru yöneltilmesine fırsat vermeyecek kadar 
sağlamını içermektedir. Nitekim bu durum, ilk dönem ve son dönem büyük ke
lam alimleri tarafından itiraf edilmiştir. 1059 

1 057 Miftahu dari's-saade, s. 389-391 . 
1058 İbn Kayyim bu ifade ile İslam dünyasında Yunan felsefesinin etkisinde kalanları kastetmek

tedir. [Mütercim] 
1059 Miftahu dari's-saade, s. 158. 
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15 .  ayette Allah Teala Peygamberine -sallallahu aleyhi vesellem- şu hususları 
emretmiştir: D ine ve Kur'an'a davet etmek, kendi ile ilgili meselelerde emrettiği 
gibi dosdoğru olmak, farklı fırkalardan hevasına uyanlara tabi olmamak, hakkın 
tamamına inanmak, bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamazlık yapmamak, 
çeşitli din ve görüş mensupları arasında adaletle hükmetmek. 

Ayette bahsi geçen bu hususlar düşünüldüğü zaman, bu ayetten en az na
sibini alan kimselerin her taifeden batıl kelam ehli ile heva ve bidatlere uyanlar 
olduğu anlaşılır. Allah ' ın ve Resulü'nün -sallallahu aleyhi vesellem- taraftarları ile Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- sünnetini destekleyenlerin ise buna daha 
layık oldukları sonucu ortaya çıkar. Bu ve diğer meselelerde Allah ve Resulü'ne 
-sallallahu aleyhi vesellem- taraftar olanlar bütün taifelerden daha fazla hak ile mesud 
olmuşlardır. Çünkü onlar, Allah' ın kudretinin zat ve fiillerden oluşan bütün 
mahlukatta geçerli olduğunu ve O'nun genel iradesini kabul ederler. Mülkünde 
güç yetiremeyeceği bir şeyin bulunmasından ve iradesinin dışında bir şeyin mey
dana gelmesinden O'nu tenzih ederler. Ezelde tespit edilen kaderi kabul ederler. 
Kulların Allah' ın kendileri için takdir ettiği kaza ve kadere göre amel ettiklerine 
inanırlar. Onlara göre, Allah dilemeden kullar dileyemez. Allah dilemeden kullar 
yapamaz. O neyi dilerse, o şey meydana gelir. Neyi dilemezse, o da meydana 
gelmez. Bu son iki cümle hiçbir şekilde tahsise uğramaz. 

Yine onlara göre kader, Allah' ın kudreti, ilmi, iradesi ve yaratmasından iba
rettir. Zerre, hatta zerreden daha küçük nesneler bile O'nun iradesi, ilmi ve kud
reti olmadan kımıldamaz. 

Yine onlar, güç ve kuvvetin ancak Allah ile olacağına inanırlar. Bunu da 
hakikat olarak kabul ederler. Bazılarının ileri sürdüğü gibi bunların mecazi oldu
ğunu iddia etmezler. Çünkü alemin bir ulvisi bir de süflisi vardır. Her canlı bir 
fiil işler, onun fiili kendisinde o fiili yapma gücününün var olması ile gerçekleşir. 
Onun bir fiili işleme yerine terk etme, terk etme yerine işlemeye gücü yeter. Bü
tün bunlar da kulların değil Allah' ın gücü ile olur. 

Yine onlar inanırlar ki, Allah' ın hidayete erdirdiğini saptıracak, saptırdığını 
da hidayete erdirecek hiç kimse yoktur. Müslümanı Müslüman, kafiri de kafir 
yapan O'dur. Namaz kılanı namaz kıldıran, hareket edeni hareket ettiren yine 
O'dur. karada ve denizde kullarını hareket ettiren O'dur. Yürüten O, yürüyen 
kuldur. Hareket ettiren O, hareket eden ise kuldur. Ayakta tutan O, ayakta duran 
kuldur. Hidayet veren O, hidayete eren kuldur. Yediren O, yiyen kuldur. Hayat 
veren ve öldüren O, yaşayan ve ölen kuldur. 

Bütün bunlara inanmakla birlikte kulun da kudretin in, iradesinin ve tercihi
nin olduğuna inanırlar. Kulun fiili mecaz değil , hakikattir. Yine onlar, fiil (yapma) 
ile mef'ul (yapılan) birbirinden farklıdır. Nitekim Beğavl ve diğer alimler onlar
dan şöyle nakletmiştir: İnsanların hareket ve itikatları hakikatte onların fiilleridir. 
Ancak bu fiiller, hakikatte Allah tarafından yapılmış ve yaratılmıştır. Konunun 
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Allah ile ilgili kısmı ,  ilm, kudret, irade ve tekvindir. Kulla ilgili kısmı ise, yapma, 
kazanma (kesb) ,  hareket etmek veya durmaktır. 

Gerçekte insanlar namaz kılan, kalkan ve oturan Müslümanlardır. Ancak 
Allah Teala onların bu amelleri işlemelerini takdir etmiştir. Onlar hakkında dile
diğini yapmaya kadir olan ve yaratan O'dur. Kulun dileme ve yapması Allah' ın 
dilemesinden sonra gelir. Allah dilemediği sürece onlar dileyemez. Allah dileme
diği sürece onlar yapamaz. 

Bu mezhep diğer mezheplerle kıyaslandığı vakit, mutedil mezhep ve dosdoğ
ru yol olduğu ortaya çıkar. Diğer mezhepler ise bu mezhebin ya sağında ya da so
lunda yer alır. Kimi hakka yakın kimi uzaktır. Bazısı da ikisinin arasında yer alır. 1060 

1 6. O'nun çağrısı kabul edildikten sonra, Allah hakkında tartışanların 
delilleri Rabbleri nezdinde batıldır. Onların üzerinde bir gazab ve onlar 
için çok çetin bir azab da vardır. 

1 7. Allah hak ile Kitabı ve mizanı indirendir. Ne bilirsin, Saat (kıya
met) belki de yakındır! 

18. Ona iman etmeyenler, onun çabucak gelmesini isterler. (Ona) 
iman edenler ise, ondan yana korku içindedirler ve onun hiç şüphesiz 
hak olduğunu bilirler. Bilin ki, o Saat hakkında tartışanlar elbette (hak
tan )  uzak bir sapıklık içindedirler. 

1060 Şifau'l-alll, s. 52. 
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1 9. Allah kullarına çok lütufkardır, dilediğine rızık verir. O, Kavidir 
(güçlüdür), hüküm ve iradesinde galip olandır. 

20. Kim ahiret ekinini isterse onun ekinini artırırız, kim de dünya 
ekinini isterse kendisine ondan bir şeyler veririz. Ahirette ise onun hiçbir 
payı yoktur. 

21 . Yoksa onların Allah 'ın izin vermediği şeyleri kendilerine din
den şeriat yapan (kanun koyan) ortakları mı vardır? Eğer ayırd edici 
söz olmasaydı, muhakkak aralarında hüküm olunmuştu bile. Doğrusu 
zalimler için can yakıcı bir azab vardır. 

22. Yaptıkları şeyler başlarına gelirken, zalimlerin korkudan titredik
/erin i  görürsün: İnanıp yararlı işler işleyenler Cennet bahçelerindedirler. 
Rab/erinin katında, onlara diledikleri verilir. İşte büyük lütuf budur. 

Tefsiri: 

Bu ayet-i kerimede Allah Teala, zalimlerin ahirette azabı gördükleri za
man veya ölüm anındaki durumunu tasvir etti. Burada yalnızlık hissiyle birlikte 
korkma söz konusudur. Çünkü zalim kişi o zaman azaba gireceğini anlar. Onun 
bu hali cezaya çarptırılmak üzere sevk edilen kişinin ceza aletlerini gördüğü an
daki durumuna benzer. Bu kimse, ceza aletlerini görünce, cezalandırılacağını 
anlar. 1061 
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23. İşte Allah 'ın imı.m edip iyi ameller işleyen kullarına müjdelediği 

şey budur. De ki: "Ben sizden buna karşılık -akrabalıkta sevgiden baş
ka- ücret istemem. "  Kim bir güzellik kazanırsa, Biz de kendisine onun 
güzelliğini  artırırız. Muhakkak Allah çok mağfiret edicidir. lyiiiklerin 
mükafatını verendir. 

24. Yoksa senin için Allah 'a karşı yalan yere iftira etti mi derler? Allah 
dilerse senin kalbini mühürler, batılı da yok eder, hakkı sözleriyle ger
çekleştirir. Doğrusu O, kalplerde olanı bilendir. 

1061 TarTku' l-hicreteyn, s. 265. 
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Bu ayette geçen "Allah dilerse senin kalbini mühürler" ifadesinin hangi an
lama geldiği hakkında iki görüş vardır: 

a) Mücahid ve Mukatil' in görüşü: Eğer Allah Teala dilerse onların eziyet ver
melerine karşı kalbini sabır ile bağlar (güçlendirir) . Böylece onların yaptıkları 
gücüne gitmez. 

b) Katade'nin görüşü: Eğer Allah dilerse Kur'an' ı sana unutturur ve vahiy 
göndermeyi keser. 

Bu ikinci görüş, ilkine göre şu sebeplerden dolayı daha güçlüdür. 
a) Bu ayet-i kerime müşriklere cevap olarak nazil olmuştur. "Muhammed 

Allah adına yalan söylüyor" , "Muhammed bu Kur'an' ı uydurup Allah'a  nispet 
ediyor" gibi asılsız iddialarını çürütmek için inmiştir. Bu ayetle Allah Teala Mek
keli müşriklere en güzel biçimde karşılık verilmiştir. Şöyle ki ; Allah Teala her şeye 
kadirdir. Hiçbir şey onu engelleyemez. Eğer müşriklerin iddia ettiği gibi Kur'an' ı 
Hz. Peygamber -saltallahu aleyhi veseltem- uydurmuş olsaydı, kuşkusuz Allah Teala 
onun kalbini mühürlerdi .  Kalbinde olan bir şeyi dışarı çıkaramazdı. Daha doğ
rusu kalbi, içinde olanlara ulaşılamayan mühürlenmiş bir kutuya dönerdi .  Bu 
durumda ayetin anlamı şu şekilde olur: Eğer o, bana bir yalan uydursaydı, buna 
izin vermezdim. Asla bunu onaylamazdım. Bilindiği üzere bu tür sözler kalbi 
mühürlenmiş bir adamdan çıkmaz . Çünkü söz konusu sözlerde kalbi mühürlen
miş olan kimselerin bir kısmını dahi söyleyemeyeceği öncekilerin ve sonrakilerin 
bilgileri ile , evrenin başlangıcı, sonu, dünya, ahiret, sadece Allah' ın bildiği ilim, 
tam açıklama, fesahat, gaybdan haber verme gibi hususlar vardır. Eğer bu sözleri 
onun kalbine indirip diliyle telaffuz etmesini kolaylaştırmış olmasaydım , size bu 
sözlerden bahsetmesine imkan vermezdim. 

Hiç bu anlam ile diğer müfessirlerin ileri sürdükleri mana olur mu? Onların 
belirttikleri yorum müşriklerden nakledilen sözlerle uyum sağlar mı? Onlara ce
vap niteliği taşır mı? 

b) Onların eza verici tutumları karşısında Hz . Peygamber' in -saltaltahu aleyhi ve
sellem- kalbinin sabır ile bağlanması, Hak'tan olabileceği gibi batıldan da olabilir. 
Bu ayetteki ifadeler, bu iki ihtimalden birini tercih ettirici özellikte değildir. Bu du
rumda ayet, müşriklerin iddialarına cevap niteliği taşımaz. Çünkü yalanlayanın 
verdiği ezaya katlanmak, tek başına haber verenin doğru olduğunu göstermez. 

c) Kulun kalbinin bağlanmasına, kalbi mühürlendi ( d; J>- �) tabiri kulla
nılmaz. Vahyin muhatapları böyle bir kullanımı bilmezdi. Söz konusu kullanım, 
Arap dilinde bilinmemektedir. Kur' an üslubunda da yeri yoktur. Alışılmış olan, 
kalbin mühürlenmesi tabiridir. Nitekim Kur'an' ı Kerim'de bu maddeden geçen 
bütün kelimeler, kafirlerin kalbinin mühürlendiği anlamında kullanılmıştır: .ııı � 
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r-f:_,.l.; .)s- (Allah, onların kalplerini mühürledi. ) 1062 , .uıı .J.;,İ_, oly ,..J! .i;...;! ,y �İ )İ 
ö_,L.:..P •r: .)s- r-' �-' u.......... .)s- � _, � .)s- (Heva ve hevesini ilah edinen, 
bilgisi olduğu halde Allah 'ın şaşırttığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünü 
perdelediği kimseyi gördün mü? Onu Allah 'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? 
Ey insanlar! Anlamaz mısınız?) 1063 Bunun örneklerini çoğaltmak mümkündür. 

Kulun kalbinin sabır ile bağlanmasına örnek olarak şu ayetleri verebi
liriz: ._,;, .:ı\iı�ljl;..!J�_;�)l)Liiı_,A\Ü�_,i; i c.�;J (Kalblerini (sabır ve metanetle) 
bağla(yıp kuvvetlendir)miştik. (Kralın önünde) kalktılar, dediler ki : "Rabbimiz, 
göklerin ve yerin Rabbidir . . .  ) .:.ıi � ) � l.Ş� ...:..ı.:ı\5 .:.ıı \.i:.).! ...r Y' ii .:ı ı;.....; �i_, , 1064 
4�,; .)s- lk:; (Musa 'nın annesi, gönlü bomboş sabahı etti, oğlundan başka bir 
şey düşünemiyordu. Allah 'ın vadine iyice inanması için kalbini pekiştirmeseydik, 
neredeyse saraya alınan çocuğun kendi oğlu olduğunu açığa vuracaktı. ) 1065 

İnsan dua ederken � .)s- ..6.:) �I (Allah'ım! Kalbimi {sabırla} bağla) diye
bilir. Ancak � ,_}ç, �I �I (Allah' ım!  Kalbimi mühürle) demesi güzel olmaz. 

d) Allah Teala bu ayette müşriklerin Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem
için kendisine iftira ettiği iddialarını nakletti. İlk yoruma göre onların iddialarına 
bir cevap vermiş olmaz. Zira onlara şu şekilde cevap verilir: Eğer Muhammed 
Rabbine yalan söz isnat etseydi, Allah'a karşı ona hiçbir yarar sağlayamazdınız. 
Hatta Allah Teala onu yakalasaydı, kurtarmaya gücünüz yetmezdi: "Veya, 'onu 
uydurdu' derler. De ki: Eğer onu uydurdumsa, beni Allah'a karşı h içbir şekilde 
savunmazsınız" 1066 

Kimi zaman Kur' an-ı Kerim, müşriklerden kendisinin veya pasajlarından bi
rinin benzerini getirmelerini isteyerek onların bu iddialarına cevap vermiştir. Kimi 
zaman da, Kur'an' ın hak olduğunu, onların ise iftira eden yalancılar olduğunu 
gösteren kesin deliller ileri sürmüştür. Dolayısıyla bu yorum, Mekkeli müşriklerin 
iddialarına cevap olarak gayet güzel olur. Sadece sabretmek ise , güzel olmaz. 

e) Bu ayet-i kerime konumuzla yakından ilgilidir. Eğer Allah Teala dileseydi 
ona imkan tanımazdı. Kur'an' ın Kur'an'la tefsiri, en güzel tefsir yöntemlerinden 
biridir. 

f) Ayetin akışında herhangi bir şekilde sabra delalet yoktur. Ne delalet-i mu
tabaka, ne delalet-i tazammun, ne de delalet-i iltizami söz konusudur. O halde 
Allah Teala'nın burada sabrı kastettiği nereden anlaşılır? Doğrusu burada başka 
bir manaya ulaşmak mümkün değildir. Allah'ın peygamberine müdahale ede-

1062 el-Bakara 2/8. 
1063 el-Ciısiye 32/23: 
1064 el-Kehf 18/14. 
1065 el-Kasas 28/10. 
1066 el-Ahkaf 46/8. 
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bileceği, onun kendisine iftira etmesine fırsat vermeyeceği yorumunun dışında 
yapılan bütün yorumlar geçersizdir. Nitekim bir çok ayette Allah Teala, böyle bir 
şeye izin vermeyeceğini belirtmiştir. 

g) Allah Teala, dilemesi durumunda Hz. Peygamber' in onlara Kur'an okuya
mayacağını, vahyi öğretemeyeceğini, bütün bunların ancak O'nun bilgisi, izni ve 
iradesi çerçevesinde gerçekleşeceğini haber vermiştir: "De ki: Allah dileseydi ben 
onu size okumazdım, size de bildirmemiş olurdu. Daha önce yıllarca aranızda 
bulundum, (hiçbir yalanımı bulamadınız. Çünkü her zaman doğruyu söyledim. 
Şimdi de doğruyu söylüyorum. Bunu) hiç düşünmüyor musunuz?"1067 Bu, son 
derece güçlü ve açık bir delildir. Bu ayet şu anlama gelir: Bu söz, benim tara
fımdan söylenmemiştir. Bu sözü uydurup Allah'a nispet edecek gücüm de yok. 
Eğer böyle bir şey güç yetirilebilecek konulardan olsaydı ,  ilim öğrenmiş, yazı 
yazmasını bilen, insanların arasına karışmış ve onlardan bilgi öğrenmiş kimseler 
için daha kolay olurdu. Ancak hakikat şu ki; Allah Teala beni peygamber olarak 
gönderdi. Eğer O dileseydi Kur'an'ı indirmezdi. Kolayca telaffuz etmemi nasip 
etmezdi. Onu size okumama izin vermezdi .  Ne benim dilimle ne de başkasının 
diliyle onu size öğretmeme müsaade etmezdi. Gerçek şu ki; Allah, Kur'an' ı bana 
vahyetmiştir. Onu size okuyup öğretmem için de bana izin vermiştir. Çünkü siz 
ondan habersizsiniz. Eğer bu sözler, sizin iddia ettiğiniz gibi yalan ve iftiradan 
ibaret olsaydı, Allah Teala benden başkasına kendi sözünü size okumasını ve si
zin de onun sayesinde ilahi mesajı anlamanızı sağlardı. Çünkü insanoğlu yalana 
müracaat etmekten aciz değildir. Siz, bu Kur'an'ı ancak benim vasıtamla işitip 
öğreniyorsunuz. Benim dışımda birinden işitmiyorsunuz. 

Daha sonra Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, Kur'an' ı başkasından 
öğrendiği veya kendi kafasından uydurduğu şeklinde ileri sürülebileceği farz edi
len bir iddiaya şu şekilde cevap vermiştir: "Daha önce yıllarca aranızda bulun
dum" Yani beni iyi tanırsınız. Yürüyüşümü, bir yere girişimi, bir yerden çıkışımı, 
doğruluğumu, emanete riayet etmemi, kısacası her halimi iyi bilirsiniz. Dola
yısıyla hiçbir surette Kur'an'dan bir ayet dahi söylemeye imkanım yoktu. Ne 
Kur'an' dan, ne de onun bir kısmından haberim vardı .  Bir anda, hiç çalışmadan, 
hiç öğrenmeden ve Kur' an' daki bilgilere ulaştırabilecek sebeplere tevessül etme
den onu size okudum. İşte bu, Kur'an' ın Allah tarafından bana vahyedildiğini ,  
O'nun katından bana indirildiğini gösteren son derece açık ve güçlü delillerden 
biridir. Eğer Allah dileseydi böyle yapmazdı. Yani benim Kur'an okumama imkan 
vermezdi .  Ben de, ondaki bilgileri öğrenmenize yardımcı olamazdım. Ancak Al
lah Teala Kur'an' ı  size okumamı sağladı .  Bu sayede sizin de ondan bilgi öğren
menize imkan verdi. Bana vahiy verilmeden önce siz, ne Kur'an' ın tamamını, ne 
de bir kısmını biliyordunuz. Ben de vahyedilmeden önce, onun ne tamamını, ne 
de bir kısmını okuyordum. 

1067 Yunus 10/16. 
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Bu delilin sağlamlığı, kurgusunun güzelliği ve delaletinin açıklığı iyice düşü
nülmelidir. Şu ayet de, buna benzer: "Dileseydik andolsun ki, sana vahyettiğimizi 
alıp götürürdük. Sonra bize karşı duracak bir vekil de bulamazdın. "1068 Bura
ya kadar anlattıklarımız, şu ayetlerde belirtilenlere uygundur: "Yoksa senin için 
Allah 'a karşı yalan yere iftira etti mi derler? Allah dilerse senin kalbini mühür
ler, batılı da yok eder, hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Doğrusu O, kalplerde olanı 
bilendir. " 1069, "Eğer o, bazı laflar uydurup bize iftira etseydi ,  Elbette onun sağ 
elini (gücünü kuvvetini) alırdık. (buna gücümüz elbette yeter. ) 1070 Ayrıca bu ayet, 
Kur'an' da zikredilen ve bir çok meseleye ışık tutan bağımsız bir delildir. 

h) Kur'an'daki bu tür ifadeler, olumlu anlam için değil de , olumsuz mana 
için kullanılmıştır. Mesela şu ayetlerde olduğu gibi: "Dileseydik andolsun 
ki, sana vahyettiğimizi alıp götürürdük. Sonra bize karşı duracak bir vekil de 
bulamazdın. " 1071 , "Ey İnsanlar! Allah dilerse sizi yok eder, başkalarını getirir, O, 
buna Kôdir'dir. " 1072 , "O, dilerse rüzgarı durdurur, yelkenle giden gemiler o zaman 
denizin yüzünde durakalır. Bunlarda, sabırlı olan ve çok şükreden kimseler için 
deliller vardır. " 1073, "Önlerinde ve ardlarında olan göğü ve yeri görmezler mi? 
Dilesek onları yere geçirir veya göğün bir parçasını  başlarına indiririz. Bunlarda, 
Allah ' a yönelen her kul için dersler vardır. " 1074 Bu ayetlerin benzerini çoğaltmak 
mümkündür. Bu tür cümlelerde irade ifade eden fiilden sonra ifadeler olumsuz 
mana taşır. Mesela Dileseydik andolsun ki, sana vahyettiğimizi alıp götürürdük. 
ayeti, Allah Teala'nın vahyedilenleri götürmediği anlamına gelir. 

ı )  Kalbin mühürlenmesi sabrı gerektirmez. Hatta kimi zaman kalbin mühür
lenmesi sabrı kaldırır. Bir başka ifade ile , kalp mühürlendiği vakit, sabır ortadan 
kalkar ve kalp zayıflar. Kalbin bağlanması ise böyle değildir. Çünkü kalbin bağ
lanması sabrı gerektirir. Nitekim bu durum, şu ayeti kerimede görülmektedir: 
"Allah kendi katından bir güven işareti olarak sizi hafif bir uykuya daldırmıştı. 
Sizi arıtmak, sizden şeytan vesvesesini gidermek, kalblerinizi pekiştirmek (bağ
lamak {�_,J.; .)s- .k:...J } )  ve sabatınızı artırmak için gökten size su indirmişti. " 1075 
.k:)lkelimesi , lügatte bağlamak anlamına gelir. Bundan dolayıdır ki, herhangi bir 
mesele karşısında sabredenlere ..:ı; .la,J (Kalbini bağladı) denir. Çünkü o kimse, 
kalbinin sızlamasına mani olmuştur. Nitekim Arapların şu ifadesi de bu kabilden
dir: _;Wı J,.�ıJ Y' (0, kendine hakim biridir/soğukkanlıdır) 

1 068 el-İsra 1 7/86. 
1069 eş-Şura 42/24. 
1070 el-Hakka 69/44-45. 
1071 el-İsra 1 7/86. 
1072 en-Nisa 4/133. 
1073 eş-ŞCıra 42/33. 
1074 Sebe' 34/9. 
1075 el -Enfal 811 1 .  
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Vahidi {�.,ü � k _)} ifadesinde geçen ._fa- harf-i cerrinin zfüd olduğunu 
söylemiştir. Bu durumda ayet kalblerin üzerinin değil de,  kalbin kendisinin bağ
lanması anlamına gelir. Ancak hakikat, onun iddia ettiği gibi değildir. Çünkü bir 
şeyi bağlamak ile o şeyin üstünü bağlamak arasında büyük fark vardır. Mesela 
deve ve atın bağlandığı söylenir. Ama deve ve atın üzerine bağlandığı söylen
mez. Arap dilinde bir şeyi tamamen bağlamak ifade edileceği zaman �.> fiili ..fa
harf-i cerri ile kullanılır. Bununla bağlanan nesnenin tamamen bağlandığı kaste
dilir. Bu yüzden, � .fa- J,.�.J ifadesi � �J ifadesinden daha güzeldir. 

Netice olarak diyebiliriz ki; kalbin bağlanması, sabır ve dayanıklılık açısın
dan daha uygundur. Mühürlenmesi ise böyle değildir. 

k) Mühürlemek, kalbin hissetmeyecek ve anlamayacak şekilde bağlanması 
anlamına gelir. Mühürlemek, öğrenmeyi ve yönelmeyi engelleyen bir durum
dur. Halbuki Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- düşmanlarının "Muham
med Kur'an'ı kendisi uydurdu" sözünü anlıyordu. Bu sözün ne anlama geldiğini 
biliyordu. Dolayısıyla Allah Teala, onun kalbini bu sözleri anlamaktan alı koy
mamıştı. 

"Evet, bu söyledikleriniz doğrudur. Ancak Allah'ın onun kalbini mühürleme
si, müşriklerin ezalarından etkilenmesini önlemek anlamına gelir. " şeklinde bir 
itirazda bulunulabilir. Buna şu şekilde cevap veririz: Bizim belirttiğimiz hususun, 
kalbin mühürlenmesi olarak isimlendirilmesi daha uygundur. Çünkü Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- onların sözlerinden dolayı incinmiş ve üzülmüş
tür. Nitekim bu hususta Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "Onların söyledikleri
nin seni üzeceğini elbette biliyoruz; doğrusu onlar seni yalancı saymıyorlar, fakat 
zalimler Allah' ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar. " 1076 Müşriklerin eziyetlerinin 
Hz. Peygamber' i -sallallahu aleyhi vesellem- rahatsız etmesi, Allah ' ın ona lutfettiği bir 
ihsanıdır. Çünkü hiçbir peygamber onun gibi eziyet görmemiştir. 

Son olarak şunu ifade ederiz ki ; ayet-i kerimenin yorumu hakkında 
Katade'nin görüşü doğrudur. 

Her şeyi en iyi Allah bilir. 1077 

1076 el-En'am 6/33. 
1077 et-Tibyan fi aksami'l-Kur'an, s .  185-190. 
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25. O, kullarından tevbeyi kabul eden, kötülükleri af eden ve ne işle
mekte olduğunuzu bilendir. 

26. İman edip salih amel işleyenlere icabet eder ve onlara /üt/undan 
daha fazlasını da verir. Ktıfirlere gelince, onlar için çok çetin bir azab 
vardır. 

27. Eğer Allah kullarına rızkı yaysaydı, yeryüzünde elbette azgınlık 
ederlerdi. Fakat O, dilediğini bir ölçü ile indirir. Muhakkak O, kulların
dan haberdardır. Çok iyi görendir. 

28. O, ümitsizliğe düşmelerinden sonra yağmuru indiren ve rahmeti
ni yayandır. O, gerçek dost ve yardımcıdır, hamde layık olandır. 

29. Göklerle yerin yaratılışı ve onlarda yaydığı her bir canlı, O'nun 
(birliğinin) ôyet (alômet)lerindendir. Ve O, dilediği zaman onları topla
maya gücü yetendir. 

30. Size isabet eden her musibet, ellerinizle kazandıklarınız sebebi 
iledir; çoğunu da affeder. 
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31 . Siz, yeryüzünde aciz bırakabilecekler değilsiniz. Sizin Allah 'tan 
başka ne bir velin iz, ne de bir yardımcınız vardır. 

32. Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de O'nun ayetlerindendir. 

33. Dilese, rüzgarı durdurur da o gemiler de üstünde akmaksızın 
kalırlardı. Şüphesiz ki bunlarda çok sabreden ve çok şükreden herkes 
için ayetler vardır. 

34. Yahut kazandıkları sebebi ile o gemileri (batırıp) helak eder. Bir 
çoğunu da af eder (kurtarır) .  

35 . Ta ki ayetlerimiz hakkında tartışanlar, kendileri için kaçacakları 
bir yer olmadığın ı bileler. 

36. Size verilen şeyler, dünya hayatının geçimidir. Allah 'ın yanında 
bulunanlar ise iman edip Rablerine tevekkül edenler için daha hayırlı ve 
daha süreklidir. 

37. Onlar büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınırlar; kızdıkları 
zaman affederler. 

Tefsiri: 

Allah Teala 36. ayette kendi katında olanların iman edip Rablerine tevekkül 
edenler için daha hayırlı olduğunu haber verdi .  İman ve tevekkülden maksat ise , 
tevhid inancıdır. 

37. ayette geçen Onlar büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınırlar ifa
desi, şehevi dürtülerden kaçınmak anlamına gelir. Ayetin devamında yer alan 
kızdıkları zaman affederler. bölümü ise, öfkeye muhalefet etmek anlamına gelir. 

Hasılı Allah Teala bu iki ayette , bütün hayrın kaynağı olan tevhid, iffet ve 
adaleti bir arada zikretmiştir. 1078 

38. Onlar ki, Rabblerinin çağrısın ı  kabul ederler, namazı dosdoğru 
kılarlar, işleri de aralarında meşveret (danışma) iledir, kendilerine verdi
ğimiz rızıktan da infak ederler. 

39. Bir haksızlığa uğradıklarında, üstün gelmek için aralarında yar
dımlaşır/ar. 

-------------
1078 el-Fevfüd, s. 81 .  
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Tefsiri : 

Bu ayet-i kerimede Allah Teala, müminlerin birbirlerine yardım edip haksız
lığın üstesinden gelebilecek güce sahip olmalarını övmüştür. Kendilerine zulüm 
eden insanları yakalayıp onlardan haklarını tam olarak alma imkanına kavuşun
ca onhrı, yüce ahlakın bir parçası olan bağışlama ve hoş görmeye teşvik etmiştir. 
Nitekim bu konuda bir sonraki ayette şöyle buyurmuştur: "Bir kötülüğün karşı
lığı, aynı  şekilde bir kötülüktür. Ama kim affeder ve barışırsa, onun ecri Al/ah 'a 
aittir. Doğrusu O, zulmedenleri sevmez. " 1079 

Allah Teala bu ayette şu üç durumu zikretmiştir: 

a) Adalet: Allah Teala adaletle karşılık vermeyi mübah kılmıştır. 

b) İyilikle Karşılık Vermek: Yüce Allah bu şekilde karşılık vermeyi teşvik et
miştir. 

c) Zulüm : Allah Teala zulmü haram kılmıştır. 

"Haksızlık karşısında yardımlaşmak ile affedip bağışlamak birbiriyle çelişir
ken ikisini övmek nasıl mümkün olur?" şeklinde bir itiraz varid olursa şu şekilde 
cevap verilir: Allah Teala düşmandan intikam ve öç alınmasını övmedi. Aksine 
O, yardımlaşmayı övdü. Yardımlaşmaktan maksat da, insanların haklarını tam 
olarak alabilecek güce ve imkana sahip olmaları demektir. İnananlar düşmanla
rından haklarını alacak güce sahip oldukları zaman, Allah Teala onları bağışla
maya teşvik etti. Selef alimlerinden biri bu ayet hakkında şöyle demiştir: "Ashab-ı 
kiram zelll olmaktan hoşlanmazlardı .  Ama düşmanlarına karşı üstün geldikleri 
zaman, onları bağışlarlardı .  Bu yüzden Allah Teala onların intikam alabilecek 
güce sahip olduktan sonra affetmelerini övmüştür. Yoksa aciz ve zelil olduğu için 
bağışlamak zorunda kalmalarını övmemiştir." 

İşte bu, Allah Teala'nın şu ayetlerde kendisini medhettiği kemal vasfının 
tam olarak aynıdır: "Allah ziyôdesiyle affedici ve kadirdir. " ,  1080 "Allah, Gafür ve 
Rahfm 'dir. "1081 Konuyla ilgili meşhur bir rivayette şöyledir: Arş ' ı  taşıyan melekle
rin sayısı dörttür. Bunlardan ikisi "Ey Allah' ım!  Ey Rabbimiz! Seni hamd ederek, 
her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederiz. İlminden sonra gelen hilminden dolayı 
Sana hamd olsun! "  der. Diğer ikisi de, "Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz l Seni hamd 
ederek, her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Kudretinden sonra gelen affın
dan dolayı Sana hamd olsun!" der. 1082 

1079 eş-Şura 40. 
1080 en-Nisa 4/149. 
1081 el-Bakara 2/218.  
1 082 Suyfıtl, ed-Durru'l-mensfır, VIJ, 274;  İbn Kesir, Tefsir, iV, 78. 
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Hz. İsa {a .s . )  da şöyle demiştir: "Onlara azabedersen, doğrusu onlar Senin 
kullarındır; onları bağışlarsan, Güçlü olan, Hakim olan şüphesiz ancak Sensin. "  1083 

Bu ayet şu anlama gelir: Eğer onları bağışlarsan, kemal-i kudret olan izzetinden 
ve kemal-i ilim olan hikmetinden dolayı bağışlarsın. Onların yaptıklarını bildik
ten, gücünle onları kuşattıktan sonra affedersin. Oysa yaratılmışlar, intikam al
maktan aciz oldukları ve kötülük edenden sadır olan fiillerin iç yüzünü bileme
dikleri için affederler. 

Ayetin aralarında yardımlaşırlar bölümünden ,  müminlerin birbirlerine yar
dım edecek güce sahip oldukları anlaşılır. Başkalarının onlara yardım ettikleri 
sonucu ortaya çıkmaz. İnsanlar üstün gelince çoğunlukla nefisler adalet sınırında 
durmaz. Mutlaka haddi aşarlar. İşte bundan Allah Teala karşılık verirken misli 
ile karşılık vermeyi meşru , daha fazlası ile karşılık vermeyi ise haram kılmış ve 
insanları affa teşviketmiştir. 

A t , }.. · - 'Lhll � 'J �l--:UI \ ;:. � » ll .;.l �i · Lls, � � �� .. � 6 tl- · "'\.'. .,. � . • - � .  ı...s- r:- c� .J � • = , = .r:-J 
40. Bir kötülüğün karşılığı, aynı şekilde bir kötülüktür. Ama kim affeder 

ve barışırsa, onun ecri Allah'a aittir. Doğrusu O, zulmeden/eri sevmez. 

Tefsiri: 

Bu ayette Allah Teala üç durumdan söz etti: 

a) Kötülüğe karşı adaletle karşılık vermek: Allah Teala buna izin vermiştir. 
b) Kötülüğe karşı iyilikle karşılık vermek: Yüce Allah bunu teşvik etmiştir. 
c) Kötülüğe karşı zulümle karşılık vermek: Allah Teala bunu haram kılmıştır. 1084 

41 . Kim de zulme uğradıktan sonra intikamını alırsa, işte onların 
aleyhine bir yol yoktur. 

1083 el-Maide 5/1 1 8. 
1084 Medaricu's-salikln, i l ,  296 . 
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42. Ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık 
gösterenler aleyhine yol vardır. İşte bunlar için çok acıklı bir azab vardır. 

43. Ama sabredip bağışlayanın işi, işte bu, azmedilmeye değer işler
dendir. 

Tefsiri: 

Bu ayet-i kerimede sabır ve bağışlamanın azmedilmeye değer işlerden oldu
ğu belirtilmiştir. 1085 

44. Allah kimi saptırırsa, bundan sonra artık onun için hiç bir veli 
(dost ve yardımcı) olmaz. Azabı gördüklerinde zalimlerin: 'i!\caba geri 
dönüşün bir yolu var mı?" dediklerini görürsün. 

45. Onları, ateşe arz olunduklarında zilletten boyunlarını bükmüş, 
göz ucuyla gizlice baktıklarını görürsün. İman edenler derler ki: "Mu
hakkak hüsrana uğrayanlar, Kıyamet gününde hem kendilerini hem 
yakınlarını kaybedenlerdir. " Haberiniz olsun ki, muhakkak zalimler, sü
rekli bir azab içindedirler. 

46. Onların Allah 'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir velileri 
(dostları) olmaz. Allah 'ın saptırdığı kimselerin (kurtuluşa) yol bulmala
rına imkan yoktur. 

47. Allah 'tan geri çevrilmesi mümkün olmayan bir gün gelmezden 
önce, Rabbinizin davetine icabet edin. O günde sizin sığınacak bir yeri
niz de olmaz, (günahlarınızı) hiç inkar da edemezsiniz. 

1085 el-Fevfüdu' l-müşewika, s. 15 .  



48. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki, Biz sen i  onlara bekçi gönder
medik; sana düşen sadece tebliğdir. Doğrusu Biz insana katımızdan bir 
rahmet tattırırsak ona sevinir; ama elleriyle yaptıkları yüzünden başla
rına bir kötülük gelirse işte o zaman görürsün ki insan gerçekten pek 
nankördür. 

Tefsiri: 

[Nahivciler, usulcüler ve fukaha arasında meşhur bir konu vardır. O da şart 
edatıı:.ıı ' e  ancak var olup olmama ihtimali bulunan hususların bağlanacağı konu
sudur. Mesela & _?\ ._;;t; 0! (Bana gelirsen sana ikram ederim) cümlesi böyledir. 1086 
Bu edata meydana ğelmesi kesin olan hususlar bağlanmaz. Bu yüzden ..::-ıJ.1 ı:.ıı 
�i �\ denmez. Bunun yerine ...!.)-_�\ �I ..:_..,...;J, 1�! (Güneş doğarsa sana ge
leceğim) denir. 1�! edatı ile iki türlü şart cümlesi kurulur. Bu durum, bazı usulcüler 
tarafından problem olarak görülmüştür. Bu yüzden şu şekilde bir itirazda bulun
muşlardır: "Kur'an-ı Kerim' de vukuu kesin olan konularda ı:.ıı edatı kullanılmıştır. 
L;� � L:J j l.... �_) J r 0[_, (Eğer kulumuza indirdiğim izde bir kuşkunuz 
varsa . .  . ) 1087 ayetini buna örnek olarak verebiliriz. Çünkü Allah Teala kafirlerin 
şüphe içinde olduğunu biliyordu . _,1l:JI l_,..a;l.; ıµ J_, ıµ � ,:.,µ (Eğer yapamazsa
nız, ki asla yapamayacaksın ız, o halde ateşten korkun!) 1088 ayetini de buna örnek 
olarak verebiliriz. Çünkü inkarcıların Kur' an' ın bir benzerini getiremeyecekleri 
kesin olarak bilinmektedir. " 

Bu itiraza şöyle cevap verilmiştir: " İlahi hususiyetler Arap dilindeki kalıpla
ra sığmaz. Doğrusu şu ki, Arap dili kuralları beşeri hususiyetlere bağlıdır. Allah 
Teala, Kur'an' ı Arap dili ve üslubuna uygun olarak indirmiştir. Arap adetlerine 
göre güzel ne varsa, Kur'an ona uygun olarak inmiştir. Kötü olarak da ne var
sa, Kur' an' da ona rastlamak mümkün değildir. Genellikle gerçekleşmesi insanlar 
arasında şüpheyle karşılanan durumlar, hem Allah hem de insanlar tarafından 
0jile şart cümlesinde ifade edilmiştir. Şart cümlesinde ifade edilen hususun mü

tekellim veya dinleyen kimse tarafından bilinip bilinmemesi önemli değildir. Bu
nun gibi bizden biri Zeyd'in evde olduğunu bilmesine rağmen ).J I  ..) -4j ı:.> L5  0! 
�_?ti (Eğer Zeyd evdeyse, ona ikram et! ) diyebilir. Çünkü Zeyd'in evde bulunup 
bulunmaması genelde şüpheli bir durumdur. O evde bulunabilir de bulunmaya
bilir de. 0! ile şart cümlesi kurulunca, esas alınan kural budur. Böylece sorun diye 
bir şey kalmaz."  

Kanaatime göre burada bu şekilde bir itiraz ileri sürülemez. Belirttiklerine 
göre kesin olarak meydana gelen bir olay, ı:.ıı edatı ile şart cümlesinde yer alır. 

1086 Bedfüu' l-fevfüd, 1, 49. [Mütercim] 
1087 el-Bakara 2/23. 
1088 el-Bakara 2/24. 
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Meydana gelip gelmeme ihtimali bulunan durumlar ise, her ne kadar meydana 
geldikten sonra vukuu kesin olaylar arasında yer alsa da yine JJ ile şart cümlesin
de yer alır. Bu durum anlaşıldıktan sonra şu ayet iyice düşünülmelidir : 1 089 Eğer 
yüz çevirirlerse bilsinler ki, Biz sen i onlara bekçi göndermedik; sana düşen sa
dece tebliğdir. Doğrusu Biz insana katımızdan bir rahmet tattırırsak ona sevin ir; 
ama elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir kötülük gelirse işte o zaman gö
rürsün ki insan gerçekten pek nankördür. 

Bu ayet-i kerimede Allah Teala' dan geldiği kesin olan rahmet bJ ile şart 
cümlesi içerisinde yer almıştır. Kötülüğün gelmesi ise 0! ile şart cümlesinde ifade 
edilmiştir. Çünkü Allah' ın insanı bağışlaması oldukça sık meydana gelir. Yine 
bu ayette rahmet, olayın meydana geldiğine delalet eden geçmiş zaman kipi ile 
ifade edilmiştir. Kötülüğün meydana gelmesi ise ,  vukuu kesin olmayan gelecek 
zaman kipi ile anlatılmıştır. Yine ayette rahmetin gelmesi "tattırmak" fiili ile ifade 
edilmiştir. Bu fiil, rahmetin doğrudan onlarla temas ettiğini anlatır. Rahmet, onlar 
için tadılan bir şey olmuştur. Tatmak da, dokunmanın en özel fiilidir. Ayrıca rah
met, ibtida-i ğaye için kullanılan ,y harf-i cerri i le Allah'a izafe edilmiştir. Kötülük 
ise "-;' harf-i cerri ile anlatılmıştır. Bir de, kulların kendi elleriyle yaptıklarına izafe 
edilmiştir. Ayrıca rahmetin tattırılmasını ifade eden ilk cümle tekit harflerindenjı 
ile pekiştirilmiştir. ikinci cümle ise tekit edilmemiştir. 

Kur'an' ın sırları , insanların akıllarının kuşatamayacağı kadar çok ve mükem
meldir. Bu kabilden şu ayetler de düşünülmelidir: "Den izde başın ıza bir musibet 
geldiğinde. O 'ndan başka bütün yalvardık/arınız kaybolup gider. " 1 090 Bu ayette 
müşriklerin başına denizde iken bir felaketin gelmesinin kesin olduğu için şart 
edatı olarak ı�ı kullanılmıştır. "Insanlar hayır istemekten usanmaz. Fakat kendisi
ne bir kötülük dokunursa hemen ümitsizliğe düşer, üzülüverir. "1091 ayetinde ise 
bunun tersi bir durum söz konusudur. Bu ayette kötülüğün meydana gelmesin
den mutlak olarak söz edilmiştir. Deniz vs. gibi kötülüğün kaçınılmaz olduğu her 
hangi bir kayıt ile kayıtlanmamıştır. 

"insana n imet verdiğimiz zaman, (bizden) yüz çevirip yan çizer; ona bir de 
zarar dokunacak olsa iyice karamsarlığa düşer. "1092 Bu ayette ise şart cümlesi\�! 
ile kurulmuştur. Bu edat, ümitsizliği gerektiren bir kötülüğün meydana geldiği 
izlenimini verir. Çünkü ümitsizlik, insanın kötülüğe uğramasından sonra meyda
na gelmiştir. bu yüzden 1�! edatının kullanılması hedeflenen manayı ifade etmek 
bakımından daha etkilidir. Şu ayette ise bunun tersi bir durum söz konusudur: 
"insana bir n imet verdiğimiz zaman (bizden) yüz çevirir ve yan çizer. Fakat ona 

-----�------- ---

1089 Bedfüu' l-fevfüd, !, 50. [Mütercim] 
1090 el-İsra 1 7/67 .  
1091 Fussilet 41/49. 
1092 el-İsra 17/83. 
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bir şer dokunduğu zaman da yalvarıp durur. "1093 İnsan, sabrı az ve tahammülü 
kıt olduğu için, ne vakit bir kötülükten korksa hemen duaya sığınır ve dua üstüne 
dua eder. Kötülük başına gelince de ümitsiz hale gelir. 1094 

49. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah 'ındır. Dilediğin i  yaratır, di
lediğine kız çocuk, dilediğine de erkek çocuk verir. 

50. Yahut hem kız hem erkek çocuk verir, dilediğini de kısır kılar. O, 
bilendir, her şeye Kadir dir 

Tefsiri : 

Allah Teala bu ayetlerde karı-kocanın durumlarını dörde ayırdı .  Aynı za
manda bu durum, vakıa ile de örtüşmektedir. Ayrıca kan-koca için kız erkek 
ne takdir ederse, bunu, onlara kendisinin lutfettiğini bildirdi. Bu yüzden kulun 
Allah' ın gazabına maruz kalması için, O'nun kendisine lutfettiğine rıza gösterme
mesi yeterlidir. 

49. ayette Allah Teala ilk olarak kız çocuğundan bahsetti . Bunun için birkaç 
neden ileri sürülmüştür. Bir yoruma göre kız çocukları toplumdaki yerlerinden 
dolayı ana babanın onları iyi karşılamamasından dolayı meydana gelen eksik 
yönlerini telafi etmek için önce zikredilmiştir. 

Bu yorumdan daha isabetli diğer bir yoruma göre ise şu nedenden dolayı 
kız çocuğundan önce bahsedilmiştir: Bu ayet, Allah Teala'nın ana-babanın de
ğil de , kendi dilediğini yaptığını ifade eden Kur'an pasajı arasında geçmektedir. 
Ana-baba genellikle erkek evlat ister. Allah Teala kendisinin dilediğini yarataca
ğını haber verdi .  Bu yüzden onların istediği yerine, kendi dilediği türden söze 
başladı .  

Bence bu konuda bunların dışında bir neden vardır. Şöyle ki ;  Allah Teala 
cahiliye dönemi insanlarının ikinci plana ittiği kızlardan söz etmeye başladı .  Ma
lum olduğu üzere o dönemdeki Araplar kızlarını diri diri mezara gömüyorlardı .  
Allah Teala ilk önce kızlardan söze başlamak suretiyle onlara: "Sizin nezdinizde 
hakir ve ikinci planda olan kız evlatları benim katımda söze başlarken ilk sırada 
zikre layıktır" mesajını vermiştir. 

1093 Fussilet 41/5 1 .  
1094 Bedfüu' l-fevfüd, 1 ,  47-48. 
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Ayeti kerimede şu husus da düşünülmelidir: Allah Teala kız lafzını (�Li!) laf
zını nekira (belirsiz) olarak zikretmiştir. Erkek C.ı_,5.ill )  lafzını ise ma'rife (belirli) 
olarak kullanmıştır. Böylece kızlar için nekiralıktan doğan eksikliği onları önce 
zikretmekle; erkekler için sonra zikretmekten doğan eksikliği de marife olarak on
lardan bahsetmek suretiyle telafi etmiştir. Çünkü marifelik, noksanlardan uzak
laştırmak demektir. 

Kız evladından dolayı rahatsızlık duymak, Allah'ın şu ayetlerde kötülediği 
cahiliye dönemi ahlaki özelliklerindendir: "Kendisine verilen kötü müjde yüzün
den, halktan gizlenmeye çalışır; onu utana utana tutsun mu, yoksa taprağa mı  
gömsün? Ne kötü hükmediyorlar!" 1095, "Ama Rahman olan A/lah 'a isnad ettiği 
kız evlat kendilerinden birine müjdelenince, o kimsenin içi gayzla dolarak yüzü 
simsiyah kesilir. " 1 096 Bu ayetlerin yorumlarından hareketle rüya yorumcuların
dan biri kendisine "Rüyamda sanki yüzümü siyah gördüm" diyen birine "Ha
mile karın var mı?" diye sormuş. O da "Evet. " deyince , "O zaman kızın olacak" 
demiştir. 1097 

49. ve 50. ayetlerde Allah Teala karı-kocanın dört durumundan söz etti: 
a) Sadece kız evladı olanlar. 
b) Sadece erkek evladı olanlar. 
c) Hem kız, hem de erkek evladı olanlar. Ayette geçen r-P. Jj:. fiili bunu ifade 

eder. 
d) Hanımı h içbir surette çocuk doğuramayan aileler. 

Çocuğun kız mı,  yoksa erkek mi olacağını insanlar bilemez. Bu, ne kıyas
la ne de düşünce ile bilinir. Ancak vahiy yoluyla öğrenilir. İmam Müslim'in 
"Sahlh" inde Sevban' dan naklettiği şu hadis bunun delillerinden biridir: "Bir de
fasında Hz. Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- yanında idim. Derken Yahudi 
alimlerinden biri gelip "Esselamu aleyke ey Muhammed! "  dedi .  Hemen bir ham
lede onu ittim. Az kalsın yere düşüyordu.  Bana "Neden beni ittin?" diye sordu. 
Ben de, " (Muhammed yerine) Allah'ın elçisi desene !"  diyerek çıkıştım .  Yahudi, 
"Biz, ailesinin verdiği isimle ona sesleniriz" diye karşılık verdi .  Bunun üzerine Al
lah Resulü "Benim adım Muhammed'dir. Ailem bu ismi bana layık görmüştür. " 
buyurdu. 

1095 en-Nah! 1 6/59. 
1096 ez-Zuhruf 43/17 .  
1 097 Tuhfetu'l-VedCıd fi ahkami'l-mev!Cıd, s. 23-24. 
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Sonra Yahudi Hz.  Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- "Sana bir soru sor
mak için gelmiştim."  dedi. Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- "Cevap olarak 
söylediklerim sana fayda verecek mi?" diyerek karşılık verdi .  Yahudi "Can kula
ğımla dinleyeceğim. " dedi. Bunun üzerine Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem
bir değnek ile yere bir şeyler çizip "Sor bakalım" buyurdu. Yahudi "Yeryüzü ve 
gökyüzü başka yer ve göklerle nerede değiştirilecek?" diye sordu . Hz. Peygam
ber -sallallahu aleyhi vesellem- "Sırat köprüsünden önce karanlıkta" şeklinde cevap 
verdi. Yahudi "Peki sırat köprüsünden ilk önce kimler geçecek?" diye sordu. 
Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- "Fakir muhacirler" şeklinde cevap verdi. 
Yahudi "Cennete girdikleri zaman alacakları hediye ne olacak?" diye sordu. Hz. 
Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- "Balığın karaciğerine asılı parça olacak" şek
linde cevap verdi .  Yahudi "Peki, onun üstüne ne yiyecekler?" diye sordu. Allah 
Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- "Onlar için Cennet boğası kesilecek. Onlar da 
ondan yiyecekler." buyurarak cevap verdi. Yahudi "Peki, içecekleri ne olacak?" 
diye sordu. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- "Selsebil olarak isimlendirilen 
pınardan içecekler." buyurarak cevap verdi .  Yahudi "Doğru söyledin. Sana an
cak bir peygamberin veya bir kişinin ya da iki kişinin bilebileceği bir konuyu sor
mak için gelmiştim. "  dedi. Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- "Cevap verdiğim 
zaman sana faydası dokunacak mı?" diye sordu. Yahudi "Can kulağıyla dinleye
ceğim. Sana çocuğun neden kız, neden erkek olduğunu sormak için gelmiştim." 
dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: "Er
keğin suyu beyazdır. Kadınınki ise sarıdır. İkisinin suyu birleşir ve erkeğin menisi 
kadının menisine üstün gelirse çocuk Allah' ın izni ile erkek olur. Yok eğer kadının 
menisi erkeğin menisine üstün gelirse çocuk Allah' ın izni ile kız olur. 

Son olarak Yahudi ,  "Doğru söyledin. Muhakkak ki , sen peygambersin ."  dedi 
ve yanımızdan ayrıldı. Bunun üzerine Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle 
buyurdu: "Bu adam, bana sorduğu zaman bu konuları bilmiyordum. Ancak Al
lah Teala bunların bilgisini bana öğretti . " 1098 

Akıl ve nakil göstermektedir ki; cenin , hem kadının hem de erkeğin suyun
dan yaratılır. Erkek suyunu, kadının rahmine akıtır. Kadın da kendi suyunu bı
rakır. Nihayet her ikisinin suyu, Allah' ın takdir edip dilediği hal üzere birleşir. 
Böylece ikisinin çocuğu yaratılır. Hangisinin suyu üstün gelirse, çocuk ona çeker. 
Nitekim İmam Buhar! Humeyd kanalıyla Hz. Enes' ten şu hadisi nakletmiştir: 

"Abdullah İbn Selam Hz. Peygamber' in Medlne'ye geldiği sırada onun yanı
na geldi ve ona "Sana ancak bir peygamberin bilebileceği üç soru soracağım."  
dedi. Sonra "Kıyamet alametlerinden ilki nedir? Cennet ehlinin yiyeceği ilk şey 
nedir? Çocuk neden babaya ve neden dayılarına çeker?" diyerek sorularını sı
raladı .  Bunun üzerine Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- "Biraz önce Cebrfül 
(a .s . )  bunların cevabını bana haber verdi ."  buyurdu . Abdullah İbn Selam "O, 

1098 Müslim, Hayd, 34. 
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melekler arasında Yahudilerin düşmanıdır. " dedi. Allah Resulü -sallallahu aleyhi 
vesellem- onun sorularına şu şekilde cevap verdi :  "Kıyametin ilk alameti, insanları 
doğudan batıya sürecek bir yangındır. Cennet ehlinin yiyeceği ilk yemek Ziyade
tu kebid hutdur. Çocuğun benzemesi ise şu şekilde olur: Erkek, hanımı ile birlikte 
olur ve ondan önce boşalırsa, çocuk ona çeker. Yok eğer hanımı kendisinden 
önce boşalırsa çocuk kadına benzer." 

Bu cevap karşısında Abdullah İbn Selam "Şahitlik ederim ki Sen, Allah'ın 
elçisisin. "  demiştir. 1099 

Buhar! ve Müslim'de Ümmü Seleme'den nakledildiğine göre Ümmü Sü
leym Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem-, "Ey Allah' ın elçisi! Allah haktan 
utanmaz. İhtilam olduğu zaman kadının gusül abdesti alması gerekir mi?" diye 
sormuş. O da "Sarı suyu görürse evet." cevabını vermiştir. Bu cevap karşısında 
Ümmü Seleme gülmüş ve "Hiç kadın ihtilam olur mu?" diyerek hayretini ifade 
etmiş. Bunun üzerine Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- "Olmaz da, çocuk ne 
ile ona benzer. " buyurdu . 1 100 

Bu üç hadisten çıkan sonuçlar: 
1 - Çocuk erkek ve kadının suyundan yaratılır. 
2- Çocuğun oğlan veya kız olması, ana-babadan birinin suyunun diğerinin

kinden üstün olmasına bağlıdır. 
3- Çocuğun ana-babadan birine benzemesi iki taraftan kimin suyunun önce 

gelmesine bağlıdır. Kimin suyu daha önce rahime ulaşırsa, çocuk ona benzer. 
Bu konularda tabiat alimlerinin bir bilgisi yoktur. Bu hususlar ancak vahiyle 

bilinir. Onların bilgileri arasında bununla çelişen bir şey de yoktur. A�cak şu ka
darı var ki, Sevban hadisi hakkında insanın aklına bazı düşünceler gelmektedir. 
Hadisin ravilerinden birinin gerektiği gibi hadisi ezberlemediğinden endişe edilir. 
Belki de Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- çocuğun erkek mi, kız mı olaca
ğı değil kime benzeyeceği sorulmuştur. Nitekim Abdullah b. Selam hadisinde bu 
şekilde geçmektedir. İşte bundan dolayı Buhar! bu rivayeti nakletmemiştir. 

Sahihan' da Abdullah İbn Ebi Bekir İbn Enes kanalıyla Hz. Peygamber' in 
şöyle buyurduğu nakledilmiştir: "Allah Teala her rahim için bir melek görev
lendirmiştir. Melek, 'Ya Rabbi bir nutfe yarattın .  Ya Rabbi bir alaka yarattın .  Ya 
Rabbi bir mudğa yarattın' der. Allah Teala ana rahmindeki bebeğin yaşamasını 
murad ettiği zaman Melek, onun erkek mi, kız mı; şaki mi said mi olacağını, ne 
kadar rızıklandırılacağını ve ne kadar yaşayacağını sorar. Bütün bunlar, ana rah
minde karara bağlanır." 1 101 

1099 Buhar!, Ehadlsu'l-enbiya, 1 .  
1 100 Buhar!, İlm, 50; Müslim, Hayd, 32; Ebu Davud, Tahare, 97; Nesaı, Tahare, 1 3 1 ;  İbn Mace, 

Tahare, 107; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 306. 
1 101 Buhar!, Hayd, 17 ;  Müslim, Kader, l; Ebu DavCıd, Sünne, 1 7; Tirmizl, Kader, 4; İbn Mace, 

Mukaddime, 7; 
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Bu hadiste de görülmektedir ki ; Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- çocu
ğun kız ya da erkek olmasını Allah' ın iradesine havale etmiştir. Bunun yanı sıra, 
çocuğun şaki veya said olmasını, rızkının ne olacağını ve ne kadar yaşayacağı 
hususunda tabiatın bir etkisinin bulunmadığını ifade etti. Melek de tabiatın bir 
rolünün bulunduğu hususları yazmaya girişmedi . Dikkat edilirse Abdullah İbn 
Selam Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- ancak cevap verilebilecek bir 
konu olan çocuğun kime nasıl benzediğini sordu. Çocuğun b irine benzemesin
den daha büyük bir olay olmasına rağmen, cinsiyeti hakkında bir soru sormadı .  

Her şeyin doğrusunu en iyi Allah bilir. Eğer Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesel

lem- böyle buyurmuşsa bu, hakkın ta kendisidir. 

Her halükarda bu hadis, kimi tabiatçıların kız veya erkek çocuk yapma yön
temlerini bildikleri iddialarını çürütür. 

Doğrusunu en iyi Allah bilir. ı ı oz 

51 . Allah, bir insanla ancak (ya) vahiy yolu ile konuşur ya bir perde 
arkasından, yahut bir elçi (melek) gönderip izniyle dilediğini vahyeder. 
Şüphesiz O, çok yücedir, hikmeti sonsuz olandır. 

52. İşte böylece sana da emrimizle Kur'an'ı uahyettik. sen, kitap ne
dir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi ken
disiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru bir 
yolu göstermektesin. 

Tefsiri: 

Bu ayet-i kerimede yaşam vesilesi olan ruh ile aydınlık vesilesi olan nur bir 
arada zikredilmiştir. Allah Teala peygamberine indirdiği kitabın her iki hususu da 
içerdiğini haber vermiştir. Şöyle ki; Kur'an, kalplerin yaşamasına vesile olan bir 
ruh ve onların aydınlanmasını sağlayan bir nurdur. 1 103 

1 102 Miftahu dari's-saade, s. 278-280. 
1 103 İğasetu'l-lehfan, 1, 2 1 .  
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Allah Teala, Kur'an'ı ruh olarak tavsif etmiştir. Çünkü onunla hayat gerçek
leşir. Yine Kur'an' ı nur olarak tavsif etmiştir. Çünkü hidayet ve aydınlanma onun 
sayesinde meydana gelir. Kur' an, fıtratın bir parçası olan hayat ve nurun öte
sinde bir hayat ve nurdur . . .  Nurun üstünde bir nur . . .  Yaşamın paralelinde bir 
yaşamdır. 1 104 

IJ} b� L}JJ ifadesinde geçen zamirin mercii hakkında ihtilaf edilmiştir. 
Bir yoruma göre buradaki zamir, kitaba döner. Bir diğer yoruma göre ise imana 
racidir. Doğrusu bu zamir, L; ...r'İ 0-" L>-JJ ifadesinde geçen ruh kelimesine döner. Bu 
ayette Allah Teala, emrini, ruh, nOr ve hidayet kıldığını haber vermiştir. Bundan 
dolayı olsa gerek, Allah'ın emirlerine ve Hz. Peygamber' in sünnetine uyanlarda 
bir canlılık, bir nur ve bunlara bağlı olarak bir tatlılık, bir heybet, bir saygınlık ve 
başkalarının mahrum kaldığı hüsn-ü kabul vardır. Nitekim Hasan-ı Basri şöyle 
demiştir: "Mü'min, sempatik ve heybetli olmakla rızıklandırılmış kimsedir. " Allah 
Tea.Ja da şöyle buyurmuştur: "Allah inananların dostudur. Onları karanlıklardan 
aydınlığa çıkarır. İnkô.r edenlere gelince, onların dostları da tô.ğuttur. Onları ay
dınlıktan alıp karanlığa götürür. İşte bunlar Cehennemlik/erdir. Onlar orada de
vamlı kalırlar. " 1 105 İnkar edenlerin dostları tağutlar, onları kendi karakterleri olan 
karanlığa, cehalete ve hevalarına sevk ederler. Peygamberlik ve vahiy nuru on
ları aydınlatır, bu vesileyle neredeyse iman edecek olurlar. Ancak dostları buna 
engel olur. Onların iman etmesine mani olurlar. İşte bu, tağCıtların inkarcıları 
aydınlıktan karanlığa götürmesi demektir. 1 106 

Enes İbn Malik Hz. Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Allah 
Teô.lô. her rahim için bir melek görevlendirmiştir. Melek, 'Ya Rabbi bir nutfe ya
rattın .  Ya Rabbi alaka yarattın. Ya Rabbi mudğa yarattın' der. Allah Teô.lô. ana rah
mindeki bebeğin yaşamasını murad ettiği zaman Melek, onun erkek mi, kız mı; 
şaki mi safcl mi olacağını, ne kadar rızıklandırılacağını ve ne kadar yaşayacağını  
sorar. Bütün bunlar, ana rahminde karara bağlanır. " 

' • t .... ı.. , • ,, ' 

� or, :,y\fl � �I J1'Jt u1' j\11 J l.4 J .:..ılJ�I .; l.4 � lŞ-:iJI �I �I� 
53. Göklerde ne var yerde ne varsa, kendisinin olan Allah 'ın yoluna. 

Şunu bilin ki, bütün işler Allah 'a döner . 

1 104 Şiffıu' l-alil, s. 104-105. 
1 105 el-Bakara 2/257 .  
1 1 06 lctimau'l-cüyOşi' l-lslamiyye, s. 5. 
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Rahman ve Rahim Allah 'm adı ile 

1 .  Ha Mfm 
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2, 3. Apaçık Kitôb'a anda/sun ki b iz, anlayıp düşünmeniz için onu 
Arapça bir Kur'an kıldık. 

4. O, katımızda bulunan Ana Kitôb 'da (levh-i mahfuzda) mevcut, 
yüce ve hikmetle dolu bir Kitôb 'dır. 

Tefsiri: 

İbn Abbas katımızda bulunan Ana Kitôb 'da ifadesini "katımızda bulunan 
levh-i mahflız" olarak tefsir etmiştir. Mukatil de bu ayet hakkında şöyle demiştir: 
"Kur'an' ın bir nüshası, levh-i mahfCız olan Kitab' ın aslında mevcuttur. " 

Ana Kitab tabiri, Kitab' ın aslı anlamına gelir. Ana tabiri her neye izafe edilir
se, o şeyin aslı anlamına gelir. Yedi göğü ve yeryüzünü yaratmadan önce Allah 
Teala Kur'an'ı levh-i mahfCıza yazmıştır. Nitekim bu konuda şöyle buyurmuştur: 
"Hakikatte o (yalanladık/arz, aslı) levh-i mahfuzda bulunan şerefli Kur'an'dır. " 1 107 
Sahabe, TabiCın ve ehli sünnet ile ehl-i hadisin tamamı, kıyamete kadar mey
dana gelecek her şeyin Ümmü'l-kitab'da kaydedildiği konusunda icma' etmiş
tir. Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın yaptığı ve söylediği her şeyi Ümmü' l-kitab'da 
yazdığına delalet etmektedir. O'nun söz ve fiilleri lefh-i mahfOzda kaydedilmiştir. 
Mesela Ebu Leheb yaratılmadan önce elleri levh-i mahfCızda kurumuştur. 

1 107 el-Buruc 85/2 1-22 . 
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�..ll (katımızda bulunan ) ifadesi Ümmü' l-kitab' ın sıfatı olabileceği gibi habe
rin de sıfatı olabilir. İbn Abbas'a göre Ümmü' l-kitab' ın sıfatıdır. Buna göre mana 
şu şekilde olur: O, katımızda bulunan Ana Kitab'da ( /evh-i mahfuzda) mevcut. . .  
İkinci yoruma göre ise ayetin anlamı şu şekildedir: O, Ana Kitôb 'da mevcut, bizim 
nezdimizde hikmet dolu yüce bir Kitap 'tır. Yalancıların zannettiği gibi değildir. Bir 
başka ifade ile siz, yalanlasanız da, inkar etseniz de, o Kitap, bizim katımızda son 
derece yüce, şerefli ve hikmetli bir kitaptır. 1 108 

5. Siz, haddi aşan kimseler oldunuz diye, sizi Kur'an'la uyarmaktan 
vaz mı geçelim ?  

Tefsiri : 

Ayet hakkında iki yorum vardır. Bunlardan birine göre bu ayet, şu manaya 
gelir: Siz ilahi mesajdan yüz çevirdiniz ve haddi aştınız diye, sizi olduğunuz gibi bı
rakıp nasihat etmeyelim mi? Sizden yüz çevirip sizi hakka davet etmeyelim mi?1 1 09 

1 108 Şifau'l-alil, s. 41 -42. 
1 109 Bedfüu' l-fevfüd, ili, 124. 
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6. Daha önceki milletlere n ice peygamberler göndermiştik. 

7. Onlar, kendilerine gelen her peygamberi mutlaka alaya alırlardı. 

8. Biz bunlardan daha zorba olanları da helak ettik. Nitekim önceki
lerde örneği geçmiştir. 

9. Anda/sun ki, onlara gökleri ve yeri kim yarattı? diye sorsan; "On
ları şüphesiz güçlü olan, her şeyi bilen Allah yarattı " derler. 

1 0. O, size yeri beşik kılmış ve doğru gidesiniz diye yeryüzünde size 
yollar yaratmıştır. 

1 1 .  Gökten bir ölçüye göre suyu indiren O'dur. Biz onunla (kupku
ru), ölü memlekete hayat veririz. İşte siz de böylece (mezarların ızdan) 
çıkarılacaksın ız. 

12, 13. Bütün çiftleri O yaratmıştır. Ve size bineceğiniz gemiler ve 
hayvanlar varetmiştir ki, böylece onların sırtına binip üzer/erine yerle
şince, Rabbinizin ni 'metin i anarak: Bunu bizim hizmetimize vereni tes
bih ve takdis ederiz, yoksa biz bunlara güç yetiremezdik, diyesiniz. 

14. Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz (demelisiniz). 

1 5. Ama onlar, kullarından bir kısmını, O'nun bir cüzü kıldılar. Ger
çekten insan apaçık bir nankördür. 

1 6. Yoksa Allah, yarattıklarından kızları kendisine aldı da oğulları size 
mi ayırdı ?! 

1 7. Onlardan biri, Rahman'a isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelenince, 
hiddetlenerek yüzü simsiyah kesilir. 

18. Süs içinde yetiştirilip tartışmada görüşünü açıkça beyan edeme
yecek olanı mı istemiyorlar? 

Tefsiri : 

Müşriklerden biri kendisinin kız çocuğu olmasını sevmezdi .  Kendisine kız 
çocuğu haber verildiği zaman üzüntü ve kederden yüzü simsiyah kesilirdi .  Al
lah Teala onların bu özelliğini kullanarak kendisine kız çocuğu yakıştıranlara şu 
şekilde karşı delil ileri sürmüştür: Sizden biri cinsiyetinden dolayı kız çocuğu ol
masını istemezken nasıl olur da bunu bana yakıştırırsınız. Bir başka ayette ise 
bu manada şöyle buyurmuştur: "Kendilerinin hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah 'a 
isnat ediyorlar. " 1 1 1 0  

Allah Teala daha sonra müşriklerin kendisine yakıştırdığı kız çocuklarının 
erkeklere göre zayıf ve eksik olduklarını ifade etti. Kızlar eksik oldukları için süs
lenerek eksikliklerini gidermeye muhtaçtırlar. Ayrıca kızlar görüşlerini belirtmek
te de yetersiz kalırlar: Süs içinde yetiştirilip tartışmada görüşünü açıkça beyan 
edemeyecek olanı mı istemiyorlar? Bu ayette Allah Teala, kızların süs içinde 

1 1 10 en-Nahl 16/62. 
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yetiştirilmesi ile onların eksik olduklarını, bu yüzden eksikliklerini gidermek için 
süse ihtiyaç duyduklarına işaret etti. Yine bununla kızların meramını ifade et
mekten aciz, tartışma sırasında delilini ileri süremeyeceğine göndermede bulun
du. Bununla birlikte ayet, üstü kapalı bir şekilde şu manaları da taşır: Süs, yatağa 
alınanlar için bir süslenme aracı kılınmıştır. Ayrıca kadınlar, savaş, mücadele ve 
cesaret gösterilecek durumlar için yetiştirilmez. Bu ayette , zayıflık, acizlik ve ye
tersizlik alameti olarak süsten bahsedilmiştir. 1 1 1 1  

Bu ayet ile müşriklere şu mesaj verilmiştir: Sizden biri kendisinin kız evla
dı olmasından hoşlanmaz. O halde nasıl kendiniz için hoşlanmadığınız bir şeyi 
Allah' a yakıştırırsınız! 1 1 12 

ı. , ı. , �_)I : i � ! �;;[� 1 L �i ��I . ' • • ,, �� ,:.;. � .Dı &�ı ı -1::.� -
\ w � � .J--e- • .:..r>" .r . , ,. ı.f- ,  � .J 
,:.;. Zıı � ic. • �1 ! !t � �\.jh-� I ' . �ıı �G · 1  ı İli · ,J. ' °' :h. 0 iG 
,. � r V"° - : ('"T ' . � Y Y .Y J "' r .Y _J 
ıJli j. �" , , 0}'- _ �- · ;  � � � � �t:?' ��ı r i  �� · �

·
;.;.,_;,� �l 

� LL . r G J.ı.ıb , L n ),, ·, \; � ! ' �I \,._ �\ , �r \;._ �i-�I �.1;.. GI Lr° ) J "'  r '-'J""T'"" �� � µ . � . . J : 
- ), -- � � ' �i 1 ;. dı , �i i ;._ ���ı �.1;.. , �\ G, � , ! •  j� 'Yl ı; ! �J . � • .i.11.:; �� � µ . � . . J � Y.r" . /-- - � • . r ı..! . .  

� �! ı)
-
Li fs-i-�l � f� J � L>ı;,\ A )ji jL; �Y i� ;.;.):,�� 

L y 0 1.0 : k.JI �\.&. �lS � . '1.:.\; � \��;;�i\j L y  t 1. 0 '-'l5 <1.ı ! !i_J · t "\ y �- . .  - f4' \ v , "\ .,, .JJ, · ;  �_) 
;. .. , � "  ' ' - � � ., , . 

�� Jfa t.?�ı 'Y� 4r ıt 0.J.ı.;;� � �ı; �l �_;;j �'i �'J.! JL; �w 
�" "� 0�;. � � J �� �� �j 4r v� 0-'�=:. 

1 9. Onlar, Rahmôn'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Acaba 
meleklerin yaratılışlarını mı görmüşler? Onların bu şahitlikleri yazılacak 
ve sorguya çekileceklerdir. 

20. Ve dediler ki: Rahman dileseydi biz onlara tapmazdık. Onların bu 
hususta bir  bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. 

21 . Yoksa bundan önce onlara bir kitap verdik de ona mı tutunuyor
lar? 

22. Hayır! "Sadece, biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de 
onların izinde gidiyoruz" derler. 

1 1 1 1  es-Savfüku'l-mürsele, il , 483-485 . 
1 1 12 Miftahu dari 's-saade , s. 410. 
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23. Senden önce de hangi memlekete uyarıcı göndermişsek mutlaka 
oranın varlıklıları: Babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların 
izlerine uyarız, derlerdi. 

24. Ben size, babalarınızı üzerinde bulduğunuz (din )den daha doğ
rusunu getirmişsem (yine mi bana uymazsın ız) ? deyince, dediler ki: 
Doğrusu biz sizinle gönderilen şeyi inkar ediyoruz. 

25. Biz de onlardan intikam aldık. Bak, yalan/ayanların sonu nasıl 
oldu? 

26. Bir zaman İbrahim, babasına ve kavmine demişti ki: Ben sizin 
taptıkların ızdan uzağım. 

27. Ben yalnız beni yaratana taparım .  Çünkü O, beni doğru yola 
iletecektir. 

28. Bu sözü, ardından geleceklere devamlı kalacak bir miras olarak 
bıraktı ki, insanlar (onun dinine) dönsünler. 

Tefsiri : 

lbrahim peygamber yalnızca Allah ' ı  veli edinmeyi ve O'nun dışındaki bütün 
ma'bCıdlardan uzaklaşmayı bir söz olarak kendisinden sonra gelenler için miras 
bırakmıştır. Onun ardından gelen peygamberler ve onlara tabi olanlar birbirle
rinden bu mirası devralmışlardır. Söz konusu miras; la ilahe illallah cümlesidir. 
Kıyamete kadar bu söz, hanlf önderler tarafından kendilerine uyanlara miras 
olarak bırakılmaya devam edecektir. 1 1 1 3  

1 1 13 �-Cevabu'l-kafı, s .  294-295. 
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29. Doğrusu bunları da ataların ı  da kendilerine hak ve onu açıklayan 
bir peygamber gelinceye kadar geçindirdim. 

30. Fakat kendilerine hak gelince: Bu bir büyüdür, b iz onu tan ım ı
yoruz, dediler. 

31 . Ve dediler ki: Bu Kur'an iki şehirden bir büyük adama indirilse 
olmaz m ıydı? 

32. Rabbinin rahmetin i onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında 
onların geçimliklerin i  aralarında b iz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördür
me/eri için kimini ötekine derecelerle üstün kıldık. Rabbinın rahmeti on
ların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. 

33. Şayet insanların küfürde birleşmiş bir tek ümmet olması (tehli
kesi) bulunmasaydı, Rahmôn'ı inkô.r edenlerin evlerinin tavanların ı  ve 
çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardık. 

34. Evlerinin kapıların ı  ve üzerine yaslanacakları koltukları da (hep 
gümüşten yapardık). 

35. Ve onları zinetlere boğardık. Bütün bunlar sadece dünya h.:ıyatı
n ın geçim/iğidir. Ahiret ise, Rabbinin katında, Allah 'ın azabından sakınıp 
rahmetine sığınanlara mahsustur. 

36. Kim Rahmô.n'ı zikretmekten gafil olursa, yanından ayrılmayan bir 
şeytanı ona musallat ederiz. 

37. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar da onlar, 
kendilerinin doğru yolda oldukların ı  sanırlar. 

Tefsiri: 

Bu ayetlerde şu husus belirtilmiştir: Allah Teala' nın bir kimseye şeytanlardan 
birini musallat edip onun yüzünden sapmasına müsaade etmesi ancak o kişinin 
Allah'ın elçisine inen mesajdan yüz çevirip ilgisiz kalmasından dolayıdır. Kişinin 
ilahi mesajdan yüz çevirmesinin cezası, Allah ' ın kendisine, yanından hiç ayrıl
mayan bir şeytanı musallat kılması ve o şeytanın da onu haktan, kurtuluşa giden 
yoldan saptırmasıdır. Bu esnada o kişi, hala doğru yolda olduğunu zanneder. 
Nihayet kıyamet günü Rabbi şeytanı ile birlikte ona, yaptıklarının tam olarak kar
şılığını verince ve helake sürüklenip iflas ettiği ayan beyan ortaya çıkınca şeytan 
dostuna şöyle der: "Keşke benimle sen in aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık 
olsaydı, sen ne kötü arkadaşmışsın!" 1 1 14 Allah'ın zikri olan vahye tabi olup hida
yete ermekten yüz çeviren herkes, kıyamet günü mutlaka bu sözü söyleyecektir. 

Burada şöyle bir soru sorulabilir: Ayetin sonunda "Kendilerinin doğru yolda 
oldukların ı  sanırlar. "  ifadesinde belirtildiği gibi o kimselerin kendilerini doğru 
yolda zannetmeleri onlar için bir mazeret olur mu? 

1 1 14 ez-Zuhruf 43/38. 



Sure: 43 • Zuh ruf Suresi ·:· 623 

Bu soruya şu şekilde cevap verilir: Bu tür insanların sapıklığa düşmelerinin 
hiçbir şekilde mazereti olamaz. Çünkü onlar Allah ' ın elçisine gelen vahiyden yüz 
çevirdikleri için sapıklığa düşmüşlerdir. Her ne kadar kendilerinin doğru yolda 
olduklarını zannetseler de, hakikatte onlar, hidayet davetçisine uymaktan yüz 
çevirmek suretiyle kabahatlidirler. Eğer sapıtmışlarsa, bil insin ki, kendi kusurları 
ve yüz çevirmeleri yüzünden sapıtmışlardır. Bu kimselerin sapmaları ile kendile
rine hiçbir ilahi mesaj ulaşmayan ve ilahi mesaja ulaşmaktan aciz olan kimsele
rin sapmaları ile bir değildir. Böylesi insanların durumu farklıdır. Kur'an! tehdit 
ise, ilahi mesajla muhatap olup ondan yüz çevirenlere yöneliktir. İlahi mesajdan 
habersiz kimselerin durumu ise şöyledir: Allah Teala, aleyhinde bir delil getirme
den kimseye azab etmez. Nitekim bu konuda Allah Teala şöyle buyurmuştur: 
"Biz bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azab edecek değiliz. " 1 1 15, "(Yerine 
göre) müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki, insanların 
peygamberlerden sonra Allah 'a karşı bir bahaneleri olmasın!"ı ı ı6, "Biz onlara 
zulmetmedik, fakat onlar kendileri zalim kimselerdir. "1 1 17 "Siz farkında olmadan, 
ansızın başınıza azab gelmezden önce, Rabbinizden size indirilenin en güzeline 
(Kur'an'a) tabi olun! Kişinin: Allah 'a karşı aşırı gitmemden dolayı bana yazıklar 
olsun! Gerçekten ben alay edenlerdendim (diyeceği günden sakının)! veya: Al
lah bana hidayet verseydi, elbette sakınanlardan olurdum, diyeceği, yahut azabı 
gördüğünde: Keşke benim için bir kez (dönmeye) imkan bulunsa da iyilerden 
olsam! diyeceği günden sakının! Hayır (dönemeyeceksin iz!) Ayet/erim sana gel
mişti de sen onları yalanlamış, büyüklük taslamış ve inkarcılardan olmuştun. " l l l 8  

Buna benzer ayetler Kur' an' da çoktur. 1 1 19 

Bu ayetlerde (ez-Zuhruf 43/36-37) şu konu bildirilmiştir: Rahman' ı zikrinden 
maksat, Allah' ın Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- indirdiği Kur'an-ı 
Kerim'dir. Bu kitabı görmezden gelip ondan yüz çevirenlere, bu kitap yokmuş 
gibi davrananlara, onu anlamak, düşünmek ve onunla Allah'ın ne kast ettiğini 
öğrenmek gibi bir derdi bulunmayanlara bu yaptıklarının bir cezası olarak Allah 
Teala bir şeytanı musallat eder. Söz konusu bu şeytan o kişinin yanı başından ay
rılmaz. Hem ikamet halinde hem de yolculuk sırasında onun yanı başında olur. 
Onun dost ve yakını olur. Ne var ki, o ne kötü bir dost, ne kötü bir arkadaştır: 

1 1 15 el-İsra 1 7/15. 
1 1 16 en-Nisa 4/165. 
1 1 1 7 ez-Zuhruf 43/86. 
1 1 18 ez-Zümer 39/55-59. 
1 1 19 Miftahu dari' s-saade, s. 4 7-48. 
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Yemin etti bir annenin göğsünden süt içen iki kardeş 

İlelebed ayrılmamaya karanlık bir gecenin bağrında . . .  

Daha sonra Allah Teala şunu haber verdi: Şeytan yanından ayrılmadığı kişiyi 
saptırır. Onu Allah'a giden yoldan alıkor. Allah'ın yolundan sapan ve hak yola 
girmekten alıkonan bu kimse kendisinin hidayet üzere olduğunu zanneder. Niha
yet iki ahbap kıyamet günü birlikte haşredilir. Biri diğerine :  "Keşke benimle senin 
aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı, sen ne kötü arkadaşmışsın!" 1 1 20 
Dünyada iken bana kötü arkadaş olmuşsun. Beni hidayet ayağıma kadar gelmiş
ken onu kabul etmekten beni sen alıkoydun. Beni hak yoldan çıkarıp saptırdın. 
Sonunda helak oldum. Bugün benim için ne kötü dostsun! 

Dünyada başına bir felaket gelen insan, başkalarının da aynı felakete uğ
radığını görünce acıları hafifler ve onlarla teselli bulur. Bu yüzden Allah Teala, 
Cehennem azabına çarptırılan kimselerin bu şekilde acılarının ve ızdıraplarının 
hafiflemeyeceğini haber verdi .  Cehenneme sürüklenen kimse, arkadaşının azab 
çekmesini görünce ne rahatlar ne de neşesi yerine gelir. Başkalarının da ken
disiyle birlikte azab görmesi onun için bir teselli ve rahatlama vesilesi olmaz. 
Halbuki dünya hayatında felaket geniş çaplı olunca, bir teselli kaynağı haline 
gelir. Nitekim Hansa'nın kardeşi Sahr için yaktığı şu ağıtta da bu durum görül
mektedir: 

� � �l.,.>-1 � 
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Etrafımda kardeşlerine ağıt yakanlar çok olmasaydı 
Hiç tereddüt etmeden kıyardım canıma . . .  
Bu insanlar kardeşime ağıt yaktıkları gibi kimseye ağıt yakmadılar 
Bu yardımlaşma ile avuturum kendimi . . .  
Allah Teala Cehennem ehline bu kadarcık bir rahatlamadan bile mahrum 

bırakmıştır. Nitekim onların fayda göremeyecekleri şu şekilde ifade edilmiştir: 
"Zulmettiğiniz için bugün (pişmanlık) size hiçbir fayda vermeyecektir. Çünkü siz, 
azôbda ortaksınız. " 1 1 21 

1 120 ez-Zuhruf 43/38. 
1121 ez-Zuhruf 43/39. Bk. el-Cevabu'l-kafi, s. 136-137. 
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İlahi davete uymaktan geride kalan ve batıla dalan kimselerin arkadaşları sa
yılamayacak kadar çoktur. Şeytanın kendisine musallat edildiği kişi için onlarda 
bir benzerlik vardır. Onlarla teselli bulmak, hayıflanmanın gerçekleştiği gün hiçbir 
fayda vermez. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Zulmettiğiniz için bugün 
(pişman/ık) size hiçbir fayda vermeyecektir. Çünkü siz, azabda ortaksın ız. " 1 122 

Allah Teala Cehennemliklerin azab görürken birbirlerine bakıp teselli bu
larak acılarını hafifletmelerine izin vermemiştir. Oysa dünyada meydana gelen 
musibetler geniş çaplı olduğu zaman, teselliye dönüşür. Felaketzedeler birbirleri
ne bakarak teselli bulurlar. Hansa'nın şu beyitlerinde bu durumu görmek müm
kündür: 

� � �1_,>-l � 
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Etrafımda kardeşlerine ağıt yakanlar çok olmasaydı 
Hiç tereddüt etmeden kıyardım canıma . . .  
Bu insanlar kardeşime ağıt yaktıkları gibi kimseye ağıt yakmadılar 
Bu yardımlaşma ile teselli ederim kendimi. . .  

Teselli sayesinde meydana gelen rahatlama, kıyamet günü birlikte azaba 
çarptırılacak olanlar için söz konusu değildir. 1 123 

38. O şeytan dostu kimse, en sonunda bize gelince arkadaşına: Keş
ke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı, ne 
kötü arkadaşmışsın! der. 

39. Zulmettiğiniz için bugün (nedamet) size hiçbir fayda vermeye
cektir. Çünkü siz, azapta ortaksınız. 

40. (Resulüm!) sağırlara sen mi işittireceksin; yahut körleri ve apaçık 
sapıklıkta olanları doğru yola sen mi ileteceksin? 

1 122 ez-Zuhruf 43/39. Bk. el-Cevabu'l-kafi, 5. 1 36-137. 
1 123 er-Ra5fülu't-tebukiyye, 5. 69-70. 



626 ·:· Bedai'ut-tefslr 

Tefsiri : 

Hiç kimse sağırlara söz işittireceğini iddia etmez. Bu, yadırgama ifadesidir. 
Ayette geçen bu ifade ile, Mekkeli müşriklere söz dinletmeye çalışan peygambe
rin çabası sağırlara söz işittirmeye çalışan kimselerin çabasına benzetilmiştir. Bu 
ayete isimle (...:....;i ) başlanmıştır. Fiil ile (�) başlanmamıştır. Bununla bir mana 
gözetilmiştir. O da, bu özelliğin sadece Hz. Peygamber' de -sallallahu aleyhi vesellem
bulunduğunu haber vermektir. Buna göre mana şu şekilde olur: Ey Muhammed! 
Sadece sen, inkarcılara ilahi mesajı duyurabileceğini zannediyorsun !  Böylece 
Allah Teala ona, kendisinde sağırları işittirme gücü bulunduğunu iddia eden biri 
gibi hitap etti. 1 124 

1 1 24 el-Fevfüdu'l-müşewika, s. 158-159. 
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41 . Ya biz seni (bu dünyadan) alır götürürüz de, onlardan intikam 
alırız. 

42. Yahut da, onlara yaptığımız tehdidi sana gösteririz ki, bizim on
lara gücümüz yeter. 

43. Öyle ise sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen doğru bir 
yol üzeresin. 
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44. Şüphesiz bu Kur'an, sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir, 
ondan hesaba çekileceksiniz. 

45. Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor: Rahman'dan başka 
kulluk edilecek ilahlar var etmiş miyiz? 

46. Anda/sun, biz Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen 
adamlarına göndermiştik de o, "Şüphesiz ben alemlerin Rabbinin elçi
siyim" demişti. 

47. (Musa) mucize/erimizi kendilerine getirince, bir de bakmışsın, o 
mucizelere gülüyorlar! 

48. Onlara gösterdiğimiz her bir mucize önceki benzerinden daha 
büyüktü. Doğru yola dönsünler diye, onları azaba uğrattık. 

49. (Onlar azabı görünce) "Ey büyücü! Sana verdiği söze dayanarak, 
bizim için Rabbine dua et. Çünkü biz artık doğru yola gireceğiz" dediler. 

50. Fakat biz onlardan azabı kaldırınca bir de bakmışsın sözlerinden 
dönüyorlar. 

51 . Firavun, kavmine seslenerek dedi ki: "Ey kavmim! Mısır hüküm
darlığı benim değil mi? Şu nehirler de benim altımdan akıyor (değil 
mi?) Hala görmüyor musunuz?" 

52. "Yoksa ben, şu zavallı, nerede ise maksadını anlatamayacak du
rumda olan bu adamdan daha hayırlı değil miyim?" 

53. "(Eğer doğru söylüyorsa) ona altın bilezikler atılmalı, yahut onun
la beraber bulunmak üzere melekler gelmeli değil miydi?" 

54. Firavun, kavmini küçük düşürdü (ezdi). Onlar da kendisine itaat 
ettiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplumdu. 

55. Onlar bizi bu şekilde öfke/endirince biz de onlardan öç aldık, 
hepsini suda boğduk. 

56. Onları, sonradan gelecek inkarcılara, geçmiş bir ibret ve bir ör
nek kıldık. 

57. Meryem oğlu İsa bir örnek olarak anlatılınca bir de ne göresin, 
senin kavmin (seni susturacak bir delil buldukları zannıyla) hemen şa
mata etmeye başlar. 

58. "Bizim ilah/arımız mı  hayırlı, yoksa Isa mı?" dediler. Bunu sa
dece seninle tartışmak için ortaya attılar. Şüphesiz onlar kavgacı bir 
toplumdur. 

59. Isa, sadece, kendisine n imet verdiğimiz ve Israi/oğulları'na örnek 
kıldığımız bir kuldur. 

60. Eğer dileseydik, için izden yeryüzünde sizin yerinize geçecek me
lekler yaratırdık. 



Sure: 43 • Zuhruf Su resi ·:· 629 ������������ 

61 . Şüphesiz o Kıyametin (kopacağının)  bir bilgisidir. Artık onun 
hakkında asla şüphe etmeyin, bana uyun, bu doğru bir yoldur. 

62. Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin . Çünkü o, size apaçık bir 
düşmandır. 

63. İsa, apaçık mucizeleri getirdiği zaman şöyle demişti: "Ben size 
hikmeti getirdim ve hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını 
size açıklamak için geldim. Öyle ise, Allah'a karşı gelmekten sakının ve 
bana itaat edin. "  

64 .  Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de  Rabbinizdir. Öyleyse 
O'na kulluk edin, işte bu doğru bir yoldur. 

65. Ama aralarından çıkan gruplar ayrılığa düştüler. Elem dolu bir 
günün azabından vay o zulmedenlerin haline! 

66. Onlar (bu tavırlarıyla) ancak, kıyamet gününün kendilerine ansı
zın gelmesini beklemektedirler, halbuki bunun farkında değillerdir. 

67. O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında, dostlar birbiri
ne düşman olurlar. 

68, 69. (Allah, şöyle der:) "Ey ayetlerimize iman eden ve Müslüman 
olan kullarım! Bugün size korku yoktur, siz üzülmeyeceksiniz de. " 

70. "Siz ve eşleriniz sevinç ve mutluluk içinde Cennete giriniz. " 

71 . Onlar için altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Canlarının istediği 
ve gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır. Siz orada ebedf olarak kala
caksınız. 

72. İşte bu, yapmakta olduklarınıza karşılık size mzras verilen Cen-
nettir. 

73. Orada sizin için bol bol meyve var, onlardan yersiniz. 

74. Şüphesiz suçlular Cehennem azabında devamlı kalacaklardır. 

75. Azapları hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde ümitsizdirler. 

76. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar, kendileri zalim idiler. 

77. (Görevli meleğe şöyle seslenirler: ) "Ey Malik! Rabbin bizim işimi
zi bitirsin . "  O da, "Siz hep böyle kalacaksınız" der. 

78. Anda/sun, size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanma
yan /arsın ız. 

79. Yoksa (gerçeği kabul etmeme konusunda) bir işe kesin karar mı 
verdiler? Şüphesiz biz de (onları cezalandırmakta) kararlıyız. 

80. Yoksa onların sırların ı  ve gizli konuşmalarını duymadığımızı mı 
sanıyorlar? Hayır öyle değil, yanlarındaki elçilerimiz (melekler) yaz
maktadırlar. 

81 . (Ey Muhammed!) De ki: "Eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı, 
ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum . "  
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82. Göklerin ve yerin Rabbi, Arş'ın da Rabbi olan Allah, onların nite
lendirmelerinden uzaktır. 

83. Bırak onları, tehdit edildikleri güne kavuşana kadar, (batıl inanç
larına) dalsınlar ve (dünya hayatlarında) oynayadursunlar. 

84. O, gökte de ilah olandır, yerde de ilah olandır. O, hüküm ve hik
met sahibidir, hakkıyla bilendir. 

85. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin hükümran/ığı kendi
sine ait olan Allah yücedir! Kıyametin bilgisi de yalnız O'nun katındadır 
ve yalnızca O'na döndürüleceksiniz. 

86. O'nu bırakıp taptıkları şeyler şefaat edemezler. Ancak bilerek 
hakka şahitlik edenler şefaat edebilirler. 

Tefsiri : 

Bilerek hakkı haber verip onunla konuşanlar şefaat eder. Haktan maksat da 
kelime-i tevhlddir. 1 125 

87. Anda/sun ki onlara kendilerini kim in yarattığını sorsan elbette 
"Allah " derler. O halde nasıl (Allah 'a kulluktan) çevriliyorlar? 

88, 89. (Resulullah 'ın: ) Ya Rabbi! Bunlar, iman etmeyen bir kavim
dir, demesine karşı Allah: Şimdilik sen onlardan yüz çevir ve size selam 
olsun de. Yakında bilecekler! buyurdu. 

Tefsiri : 

Bu ayet ile Mekkeli müşrikler hakkında şöyle denmiştir: 

Allah ' tan başka Rabbin olmadığını, yine O'ndan başka bir yaratıcının bulun
madığını bilmelerine rağmen O'ndan başka hiçbir gerçek ilahın olmadığını kabul 
etmek, yalnızca O'na ibadet etmek yerine ne tarafa yöneliyorlar?1 126 

1 1 25 et-Turuku'l-hükmiyye, s. 213 .  Ayette ifade edildiği gibi, putlar hiç kimseye şefaat edemezler 
ve yardımda bulunamazlar. Çünkü şefaate yetkileri yoktur. Ancak İsa ve Üzeyr peygam
berlerle meleklerin, dilleri ve kalpleriyle hakkı doğrulayan kişi ve varlıklar oldukları için 
inananlara şefaat edecekleri anlaşılır. bk. Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Açıklamalı Meali, s . 494. 
[Mütercim] 

1 126 Medaricu's-salikin, 1 ,  4 1 1 .  



DUHAN SÜRESİ 
(59 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Ha, Mim.  

2. Apaçık Kitab 'a anda/sun ki, 

3. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü Biz, insanları uyar
maktayız. 
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4. Her hikmetli iş o mübarek gecede ayırd edilir. 

5. Bu katımızdan verilen her emirdir. Çünkü Biz elçi göndericiyiz. 

6. Bu Rabbinden bir rahmettir. Allah, işitendir, bilendir. 

7. Eğer kesin olarak inanıyorsanız bilin ki Allah, göklerin, yerin ve 
ikisi arasında bulunanların Rabbidir. 

8. O'ndan başka ilah yoktur, yaşatır, öldürür. Sizinde Rabbiniz, önce-
ki atalarınızın da Rabbidir. 

9. Fakat onlar şüphe içinde eğlenip duruyorlar. 

1 0. Göğün gözle görülür bir duman getireceği günü gözetle. 

1 1 .  Duman, insanları bürüyecektir. Bu, acı bir azabtır. 

12. Rabbimiz, bizden azabı kaldır, çünkü biz artık inanıyoruzderler. 

13. Artık onlar nasıl düşünüp öğüt alacaklar? Öğüt alma zamanı geç
ti. Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir elçi gelmişti. 

14. Ondan yüz çevirdiler "Bu, deli görünümünde eğitilmiş biridir" 
dediler. 

15 .  Biz sizden azabı birazcık kaldıracağız, fakat siz yine inkara döne
ceksiniz. 

16 .  O gün büyük bir şiddetle çarparız; zfra Biz öç alıcıyız! 

1 7. Anda/sun, onlardan önce Firavun toplumuna da imkanlar vere
rek sınamıştık. Onlara saygın bir peygamber gelmişti. 

18. Ey Allah 'ın kulları! Bana gelin, doğrusu ben size gönderilmiş gü
venilir bir elçiyim. 

1 9. Allah 'a- karşı büyüklük taslamayın. Ben size apaçık bir delil geti
riyorum. 

20. Ben, beni taşlayıp öldürmenizden, benim de Rabbim sizin de 
Rabbiniz olan Allah 'a sığındım. 

21 . "Bana inanmadınızsa benden uzak durun. " 

22. Sonra Musa: "Bunlar, suç işleyen bir toplum "  diye Rabbine dua 
etti. 

23. Allah da şöyle buyurdu: "Kullarımı geceleyin yola çıkar; şüphesiz 
takip olunacaksın ız. " 

24. Denizi açık halde bırak. Çünkü onlar, boğulacak bir ordudur. 

Tefsiri: 

yı )1 kelimesi sakin anlamına gelir. Bu ayette denizin hareketinin durması, 
sakinleştiği zaman atın hareketlerinin durmasına benzetildi. AraplarJ:>JI u .. \.:.:
l_yı Jdedikleri zaman, atın sakin olarak geldiğini ifade ederler. Bu ayette deniz, 
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ata benzetilmiştir. Şöyle ki , denizin iki tarafında hareketi� durması, atın sakin
liğine teşbih edilmiştir. Bu yüzden Hz. Musa'ya (a.s . )  "Denizi sakin, suyunu da 
yana ayrılmış halde bırak." denmiştir. Nitekim bu konuda Allah Teala şöyle bu
yurmuştur: "Biz Musô'ya: "Değneğinle denize vur" diye vahyettik. Hemen deniz 
ikiye ayrıldı, her parçası yüce bir dağ gibiydi. " 1 127 

25. Onlar geride nice şeyler bıraktılar; bahçeler, çeşmeler. 

26. Ekinler, güzel makamlar! 

27. Ve zevkü sefa sürecekleri nice nimetler! 

28. İşte böyle oldu ve biz onları başka bir topluma miras verdik. 

29. Onlara gök ve yer ağlamadı. ve kendilerine mühlet de verilmedi. 

30. Andolsun biz, İsrailoğullarını o küçültücü azaptan kurtardık 

31 . Yani  Firavun'dan. Çünkü o haddi aşanlardan bir zorba idi. 

32. Andolsun ki, İsrailoğullarına bilerek (kendi zamanlarında) alem
lerin üstünde bir imtiyaz verdik. 

Tefsiri: 

Bu ayette geçen � kelimesinden sonra t.. ifadesinin takdir edildiği konu
sunda müfessirler arasında bir ihtilaf yoktur. Bu durumda ayetin anlamı şu şekil
de olur: Onların hayırlı bir toplum olduğuna dair var olan bilgimize göre İsrailo
ğullarına alemlerin üstünde bir imtiyaz verdik. 

Bu takdire göre t.. rl>- .)s- hal olur. Buna göre mana şu şekilde olur: Onları, 
hallerini ve yaratılmalarından önce seçkin toplum kılınmalarını gerektiren du
rumlarını bilerek İsrailoğullarına alemlerin üstünde bir imtiyaz verdik. 1 128 

1 127 eş-Şuara 26/63. Bk. el-Fevfüdu'l-müşewika, s. 65. 
1 128 Şifau' l-alll, s. 32. 
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33. Onlara, içinde açık bir imtihan bulunan ayetler verdik. 

34. Bu inkôrcılar da diyorlar ki: 

35. Bir kez öleceğiz ve herşey bitecek. Biz dirilecek değiliz. 

36. Doğru söylüyorsanız, babalarımızı getirin .  

37. Peki onlar mı hayırlı, yoksa Tubba kavmi ve onlardan önce gelen 
kavimler mi? Suç işledikleri için biz onların hepsini helôk ettik. 

38. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, oyun ve eğlence 
olsun diye yaratmadık. 

39. Onları sadece hak bir sebeple yarattık. Fakat onların çoğu bilmi
yorlar. 

Tefsiri: 

Hak, bütün mahlukatın yaratıldığı yüce gaye ve hikmetler anlamına gelir. Bir 
çok türü vardır. Bunlardan bir kaçını şu şekilde sıralayabiliriz: 

a) Allah Teala'nın isimlerinin, sıfatlarının, fiillerinin ve ayetlerinin bilinmesi. 
b) Allah'ın sevilmesi ve anılması, O'na ibadet edilmesi, şükredilmesi ve itaat 

edilmesi . 

c) Allah'ın emredip nehyetmesi ve şeriatlar göndermesi. 
d) Allah' ın her şeyi yönetmesi, hükmünü sağlam vermesi ve mülkünde çe

şitli şekillerde tasarrufta bulunması. 
e) Allah' ın sevap verip cezalandırması; iyileri iyilikleri sayesinde ödüllendirip 

kötüleri kötülükleri yüzünden cezalandırması. O'nun adaleti ve lütfunun izleri 
her zaman görünür. Bundan dolayı kendisine şükredilir. 

f) Mahlukatın Allah Teala' dan başka ilah ve Rab olmadığını bilmesi .  

g) Doğru söyleyeni tasdik edip ikram etmesi; yalan söyleyenin yalanını or
taya çıkartıp onu alçaltması . 

h) Çok ve çeşitli olmasına rağmen Allah' ın isimlerinin ve sıfatlarının izlerinin 
zihin aleminde ve dış dünyada görülmesi vek ullarının vakıaya uygun biçimde 
bunları bi lmesi. 
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ı) Bütün mahlukatın Rab, Fatır, Melik, İlah ve Ma'bud olarak sadece O'nu 
tanıması. 

k) Mukaddes kemalinin izlerinin zuhur etmesi. Çünkü yaratma ve yapma, 
O'nun kemal vasfı ile birlikte olur. O diridir, kadirdir. Bu özelliklere sahip biri, 
ancak irade sahibi bir fail olur. 

m)  Allah'ın mahlukatı hakkında gözettiği hikmeti, onlardan her birini ken
disine layık yere koyması, akıl ve fıtratın güzelliğine şahit olduğu tarzda sevmesi 
ile zuhur eder. 

n) Allah Teala cömertlik etmek, nimet vermek, affetmek, bağışlamak ve hoş 
görmek ister. O halde mutlaka yaratma ve şeriat gönderme bakımından, bunun 
gereklerinin meydana gelmesi gerekir. 

o) Allah Teata'nın övülmesi, methedilmesi, şanının yüceltilmesi, noksan sı
fatlardan tenzih edilmesi ve kendisinin ta'zlm edilmesi gerekir. 

p) Rububiyetini ,  vahdaniyetini ve uluhiyetini gösteren delillerin çok olması. 

Bunların dışında yaratmada bulunan başka hikmetler de vardır. Allah Teala 
bütün yaratılmışları, hak sebeple hak için yaratmıştır. Allah' ın yaratması hak ile 
iç içedir. Zaten yaratmanın kendisi de haktır. Onun kaynağı ve gayesi de haktır. 
Yaratma hak içindir. Allah Teala nedensiz ve gayesiz yere mahlukatı yaratmaktan 
kendisini tenzih eden mümin kullarını şu şekilde övmüştür: "Onlar, ayakta durur
ken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah 'ı anarlar, göklerin ve 
yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ( ve şöyle derler) : Rabbimiz! Sen 
bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. B izi Cehennem azabından koru/" 1 129 
Ayrıca Allah Teala yaratmanın boş yere olduğu düşüncesinin, kendi dostlarının 
değil de, düşmanlarının bir zannı olduğunu haber vermiştir: "Göğü, yeri ve ikisi 
arasındakileri biz boş yere yaratmadık. Bu, inkôr edenlerin zannıdır. Vay o inkôr 
edenlerin ateşteki haline!" 1 130 

Ayette geçen hak (J>JI) sevap ve ceza ile tefsir edilmiştir. Ayrıca emir ve 
nehiy ile de açıklanmıştır. Bütün bu yorumlar, bu kavramın anlamının sadece 
bir kısmını ifade eder. Doğrusu hak (J,>JI) Allah' ın uluhiyeti , yaratmayı gerekti
ren hikmeti, işleri idare etmesi, ödüllendirmesi ve cezalandırması anlamına gelir. 
Bütün bunların temelinde Hak vardır. Bütün bunb.r, Hak ile var olmuş, Hak ile 
devam etmektedir. Hepsinin gayesi haktır. Hak dışında başka bir nedenle var ol
malarının imkanı yoktur. Hak olmadan meydana gelmeleri batıl ve abes olurdu. 
Allah Teala da uluhiyeti, hikmeti, mükemmel hakimiyeti ve hamdi ile çelişen bu 
durumdan münezzehtir. 1 131 

1 129 Al-i İmran 3/1 9 1 .  
1 130 Sad 38/27. 
1 13 1  Miftahu dari's-saade, s .  419. 
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40. Hüküm günü, hepsinin buluşacağı gündür. 

41 .  O gün, dostun dosta hiçbir faydası olmaz, yardım da görmezler. 

42. Yalnız Allah 'ın merhamet ettiği bunun dışındadır. Şüphesiz Allah, 
üstündür, esirgeyendir. 

43. Zakkum ağacı. 

44. Günahkarların yemeğidir. 

45. Tıpkı erimiş madenler gibi karınlarında kaynar. 

46. Sıcak suyun kaynaması gibi. 

47. Tutun onu, Cehennem 'in ortasına sürükleyin . 

48. Sonra başının üzerine kaynar su azabından dökün. 

49. Tad bakalım, hani şerefli olan, üstün olan yalnız sendin ?  

50. İşte o kuşkulanıp durduğunuz şey budur! 

51 .  (Günahtan) korunanlar ( ise) güvenilir bir makamdadır. 

52. Bahçelerde ve çeşme başlarında. 

53. İnce ipekten ve parlak atlastan giyinerek karşı lıklı otururlar. 

54. Bu böyledir; onları iri siyah gözlü hurilerle eşlendiririz. 

55. Orada, güven içinde olarak her yemişi isteyebilirler. 

56. Orada ilk ölümden başka ölüm tatmaz/ar (sürekli olarak yaşarlar) 
Ve (Allah )  onları Cehennem azabından korumuştur. 
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Tefsiri: 

Bu ayetlerde Allah Teala şu hususları bir arada zikretmiştir: 

a} İman edenlerin varacağı yerin güzelliği. 

b) Bu yerde hoşlanılmayan her şeyden emin olunacağı. 

c) Burada meyvelerin, nehirlerin ,  güzel elbiselerin bulunacağı. 

d) Cennetliklerin karşılıklı oturarak samimi ilişki kuracakları . 

e )  Hurilerle evlenecekleri. 

·:· 637 

f) Bütün meyveleri isteyebilecekleri. Bu meyvelerin bitmeyeceğinden, zarar 
vermeyeceğinden ve bozulmayacağından emin olacakları . 

g) Son olarak da Allah Teala onlara, orada ilk ölümden başka bir ölümü 
tatmayacaklarını bildirdi .  

Huri (Jy>..11 ) kelimesi, gözü simsiyah, beyaz tenli, güzel ve alımlı genç kadın 
anlamına gelen .ıJy kelimesinin çoğuludur. 

Zeyd İbn Eslem şöyle demiştir: .ıJ�I gözlerin hayran hayran baktığı kadın 
demektir. ,:r.- ise güzel gözlü anlamına gelir. 

Mücahid ise şöyle demiştir: .ıJ�ı şeffaf yapılı ve açık renkli olduğu için göz
lerin hayran hayran kendisine baktığı kadın demektir. 

Hasan-ı Basri de şöyle demiştir: .ıJ�ı gözünün beyaz kısmının beyazın en 
koyu tonunda, siyahının ise siyahın en koyu tonunda olan kadın anlamına gelir. 

J�ilafzının hangi kelimeden türediği konusunda alimler ihtilaf etmişler
dir. Bu konuda İbn Abbas, "J�\" Arap dilinde beyaz anlamına gelir." demiştir. 
Katade de aynı görüştedir. Mukatil ise bu kelimenin yüzün beyaz olması an
lamına geldiğini söylemiştir. Mücahid de bu konuda şöyle demiştir: 0-:'JI J�\ 
ifadesi, hayra hayran bakılan kadın anlamına gelir. Elbiselerinin üzerinden bile 
bacaklarının iç kısmı görünür. Birinin kalbine bakan kimse, ince ve berrak renkli 
olmalarından dolayı aynada olduğu gibi orada yüzünü görür. 

Bu kelimenin beyazlık anlamına gelen bir kökten türediği konusunda ittifak 
vardır. Bu lafız, hayret etmek anlamına gelen ö r.Jı· dan müştak değildir. 

J�\ kelimesinin asıl anlamı beyazdır. _r.�I ise beyazlatmak anlamına gelir. 

Doğrusu şu ki, J�\ kelimesi gözdeki beyazlığı ifade eder. Şöyle ki; gözün 
beyazının beyazın koyu tonunda, siyahının da siyahın koyu tonunda olması an
lamına gelir. Hasılı her iki durumu birden ifade eder. 
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Cevheri'nin "es-Sıhah" adlı sözlüğünde bu kelime şöyle açıklanmıştır: J_,.,.JI 
gözün beyaz ve siyah kısımlarının , bu renklerin koyu tonunda olması anlamına 
gelir. •V,,.. <İ./I dendiği vakit, kadının dikkat çekici bir beyazlığa sahip olduğu 
anlaşılır. 

Ebu Amr da şöyle demiştir: "J_,.,.JI" ceylanlarda ve öküzlerde olduğu gibi 
gözün simsiyah olması anlamına gelir. İnsanlar arasında böyle bir göze sahip 
kimse yoktur. Kadınlara huri (.:r.JI .;_,.,.JI) denmesi, ceylanlara benzetilmelerinden 
ileri gelir. " 

Asmai de ise göz hakkında kullanıldığı zaman J_,.,.JI kelimesinin ne anlama 
geldiğini bilmediğini söylemiştir. 

Ebu Amr, J_,.,.JI lafzının iştikakı konusunda lügat alimlerine muhalefet etmiş
tir. Bu kelimenin siyah anlamına geldiğini ifade etmiştir. Onun dışındakiler ise 
bu lafzın, beyaz anlamına geldiğini veya siyah içinde beyaz anlamını taşıdığını 
söylemişlerdir. Gözdeki J_,.,.JI (hur) ise, siyah ve beyazın güzelliğinin kaynaşması, 
bir biriyle uyum içinde olması ve bu renklerin her birinin diğerinden güzellik 
kazanması anlamına gelir . •  ıJy ,J::>' tabiri ise , gözün siyahının, siyah rengin koyu 
tonunda, beyazının da beyazın koyu tonunda olması manasına kullanılır. Göz 
bebeği siyahın koyu tonunda, çevresi de beyazın koyu tonunda olsa bile teni 
beyaz olmayan kadınlara, .ıJ_,.,.Jı denmez . 

.:.r.-JI ise .�ı kelimesinin çoğulu olup, kadınların gözlerinin büyük oluşunu 
ifade eder. Gözü büyük erkekler için , ,J:;>'i. gözü büyük kadınlar için ise �Y. ke
limesi kullanılır. 

Doğrusu şu ki .:r.JI lafzı , gözü güzel ve çekici kadınlar için kullanılır. Nitekim 
Mukatil şöyle demiştir: �I, gözleri güzel kadın demektir. 

Gözlerinin ene doğru büyük olması, kadınları güzel yapan unsurlardan biri
dir. Gözün küçük ve dar olması kadınlar açısından kusur sayılır. Kadının şu dört 
yerinin dar ve küçük olması güzeldir: Ağzı, kulak delikleri, burnu ve cinsel organı .  
Şu  dört yerinin de  geniş olması güzel kabul edilir: Yüzü, göğsü, kürek kemikleri
nin arası ve alnı .  

Kadının şu dört yerinin beyaz olması güzel sayılır: Rengi, saçlarını başının 
ortasından ikiye ayırdığı yer, dişleri ve gözlerinin ak kısmı.  Şu dört yerinin de 
siyah olması güzeldir: Gözü, kaşı, kirpiği ve saçı. 

Kadının boyunun, boynunun, saçının ve parmaklarının uzun olması güzel 
kabul edilir. Mecazi olarak da, dilinin, elinin, ayağının ve gözünün kısa olması 
güzel sayılır. Kadının dilinin kısa olması, geveze olmaması; elinin kısa olması, 
kocasının istemediği şeyleri tutmaması ve gereksiz harcamalar yapmaması; aya
ğının kısa olması, dışarı çok çıkmaması ve gözünün kısa olması, bakışlarını ha
ramdan koruması anlamına gelir. 
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Kadının şu dört yerinin ince olması makbuldür: Beli, saçlarını ikiye ayırdığı 
yer, kaşı ve burnu. 1132 

(Günahtan) korunanlar ( ise) güvenilir bir makamdadır. 

Ayette geçen makam, ikamet edilen yer demektir. Güvenilir ise , her türlü 
kötülükten, felaketten ve rahatsız edici şeylerden korunmuş anlamına gelir. İna
nanların kalacağı makam, her türlü güvenin gerçekleştiği bir yerdir. Orada, yok 
olmaktan ,  harap olmaktan ve her türlü eksilmeden emin olunur. Oraya girenler 
de, oradan çıkmayacaklarından, keyiflerinin kaçmayacağından ve üzücü bir şey
le karşılaşmayacaklarından emindirler. 

Emin belde demek, orada ikamet edenlerin başkalarının korktuklarından 
korkmayan kimseler olduğu yer demektir. Allah TeaJa (Günahtan) korunanlar 
(ise) güvenilir bir makamdadır. " ayeti i le Orada, güven içinde olarak her yemişi 
isteyebilir/er. " ayetinde şu iki hususa birden işaret etmiştir: 

a) Mekan güvenliği 

b) Geçim güvenliği. 

Cennete girenler meyvelerin biteceğinden ve meyvelerin zarar vereceğin
den, bozulacağından korkmazlar. Bulundukları yerden çıkarılacaklarına dair de 
bir korku taşımazlar. Orada hiçbir şeyden korkmazlar. Ölümden bile emindirler. 
Orada ölüm korkusu da taşımazlar. 1 133 

Orada ilk ölümden başka ölüm tatmaz/ar (sürekli olarak yaşarlar) Ve 
(Allah) onları Cehennem azabından korumuştur. 

Bu ayetteki istisna, orada hayatın devam ettiğini ve ölümün yaşanmaya
cağını kesin olarak ifade eder. Söz konusu istisna, ilk cümlede geçen ve umum 
ifade eden menfi anlamı, hiçbir şekilde istisnası olmayan metin konumuna getir
di. Eğer, bu ilk cümlede ifade edilen anlamdan bir kimse müstesna tutulacak ol
saydı, istisna-i munkatı' yapmaktansa müstesna tutulacak kimseden bahsetmek 
yerinde olurdu. 

1 132 Hadi'l-ervah, s.  1 78-179. 
1 133 Hadi' l-ervah, s.  89 . 
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Hasılı söz konusu istisna ayeti tekit eder niteliktedir. Ayrıca bir önceki cum
lede geçen hükmün umumlliğini açıkça ifade etmektedir. Bu durum, bütün 
istisna-i munkatı' larda geçerlidir. Bu husus iyice düşünülmelidir. Anlattıklarımız 
Arap dilinin inceliklerine dayanır. 1 134 

� �4 �L;� �� � ov� r-��\ j;Jı � �1 �_) � � 
.i o Q, }.. ıJ , -: , ,  · ' � ı � · Li "' o /\}.. ı) ,(-_b � y � Y' r+'� . - .) � ,. J.r -

5 7. Cehennem 'den korunmaları Rabbinden bir lütuftur. İşte büyük 
kurtuluş budur. 

58. Biz o Kur'an'ı senin dilinde indirerek kolaylaştırdık ki, düşünüp 
öğüt alsınlar. 

59. Öyleyse bekle, onlar da beklemektedirler. 

1 134 Medaricu's-salikin, 1, 319. 



CASİYE SÜRESİ 
(37 Ayetl 
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Rahmô.n ve Rahim Allah 'ın adı ile 
1 .  Ha. Mim. 
2. Kitap, aziz ve hakim olan Allah tarafından indirilm iştir. 
3. Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için birçok ayetler vardır. 
4. Sizin yaratılışın ızda ve (Allah 'ın ) yeryüzünde yaydığı canlılarda, 

kesin olarak inanan bir toplum için ibret verici işaretler vardır. 
5 .  Gecenin ve gündüzün değişmesinde, Allah 'ın gökten indirmiş ol

duğu rızıkta (yağmurda) ve ölümünden sonra yeri onunla diriltmesinde, 
rüzgarları değişik yönlerden estirmesinde, aklını kullanan toplum için 
dersler vardır. 

6. Işte sana gerçek olarak okuduğumuz bunlar Allah 'ın ayetleridir. 
Artık Allah 'tan ve O'nun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? 

7. Vay haline, her yalancı ve günahkar kişinin! 

8. O, Allah 'ın kendisine okunan ayetlerin i  işitir de sonra büyüklük 
taslayarak sanki hiç onları duymamış gibi (küfründe) direnir. İşte onu 
acı bir azap ile müjdele! 

9. (0)  ayetlerim izden bir şey öğrendiği zaman onlarla alay eder. On
lar için alçaltıcı bir azap vardır! 

1 O. Ötelerinde de Cehennem vardır. Kazandıkları şeyler de, Allah 'ı 
bırakıp edindikleri dostlar da onlara hiçbir fayda vermez. Büyük azap 
onlaradır. 

1 1 .  işte bu Kur'an bir hidayettir. Rab/erinin ayetlerin i  inkar edenlere 
gelince, onlara en kötüsünden, elem verici b ir azap vardır. 

12. Allah o (yüce) varlıktır ki, emri gereğince içinde gemilerin yüz
mesi ve lütfedip verdiği rızkı aramanız için ve de şükredesiniz diye den i
zi size hazır hale getirmiştir. 

13. O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini, kendi katından (bir lütfu 
olmak üzere) size boyun eğdirmiştir. Elbette bunda düşünen bir toplum 
için ibretler vardır. 

14 .  Iman edenlere söyle: Allah ' ın (ceza) günlerinin geleceğin i um
mayan/arı bağışlasınlar. Çünkü Allah her toplumu, yaptığına göre ceza
landıracaktır. 

15 .  Kim iyi iş yaparsa faydası kendinedir, kim de kötülük yaparsa 
zararı yine kendinedir. Sonra Rabbin ize döndürüleceksiniz. 

1 6. Anda/sun ki Biz, Irailoğullarına Kitab, hüküm ve peygamberlik 
verdik; onları temiz şeylerle rızıklandırdık; onları dünyalara üstün kıldık. 

1 7. Din konusunda, onlara belgeler verdik; ancak, kendilerine ilim 
geldikten sonra bir birlerin i  çekememezlikten ayrı lığa düştüler. Rabbin 
kıyamet günü, ayrılığa düştükleri şeyler hakkında şüphesiz aralarında 
hükmedecektir. 
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Tefsiri : 

Allah Teala bu ayetlerde dini metinlerin yorumunda ihtilafa düşenlerin, pey
gamberlerin kendilerine getirdiği bilginin kapalı olmasından dolayı ihtilafa düş
mediklerini haber verdi. Hakikatte onlar, kendilerine ilim geldikten sonra ihtilaf 
etmişlerdir. Nitekim bu husus, Kur' an' da çok geçmektedir. 1 135 

1 8. Sonra sen i de din konusunda bir şeriat sah ibi kıldık, ona uy; bil
meyenlerin heveslerine uyma. 

1 9. Şüphesiz onlar, seni Allah 'tan müstağni kılamazlar. Doğrusu za
limler birbirlerin in dostudurlar. Sakınan/arın dostu ise Allah 'tır. 

Tefsiri : 

Allah' ın Hz . Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- verdiği şeriat, emrettiği ve 
razı olduğu her şeyi kapsar. Allah'ın peygamberine verdiği şeriatın onaylamadığı 
her amel, her sevgi, her zevk, her duygu ve her hal batıldır, sapıklıktır. Bilmeyen
lerin hevesinden kaynaklanır. Hiç kimsenin sevdiğine tabi olup sonra onu başka
larına emretme ve bunu da din olarak kabul etme hakkı yoktur. Yine hiç kimse 
sevmediğini yasaklayıp kötüleyemez. Ancak bunları Allah'tan gelen bir hidayet 
doğrultusunda yapıyorsa, o başkadır. Çünkü bu, Allah ' ın peygamberine verdiği, 
ona ve tüm müminlere uymasını emrettiği şeriatın ta kendisidir. Bundan dolayı 
olsa gerek, selef alimleri dini konularda şeriatın dışına çıkan herkesi ehlu 'l-ehva 
(heva ehli) olarak nitelendirmiştir. Bidat ehlini de, heva ehli olarak görmüşler
dir. Bu yüzden onları kötüleyip insanları onlara tabi olmaktan sakındırmışlardır. 
Bu kimselerin ilim sahibi olmaları, ibadet ve zühd ile meşgul olmaları, dünyaya 
meyletmemeleri ve bir takım olağanüstü olaylar göstermeleri bile , kendilerinden 
sakındırılmalarına mani olmamıştır. 

Yunus İbn Abdila'la şöyle anlatmıştır: İmam Şafü'ye Leys İbn Sa'd'ı kast 
ederek "Arkadaşımızın ne söylediğini biliyor musun?" diye sordum. O da onu 
kastederek şöyle dedi: "Eğer onun suyun üzerinde yürüdüğünü görsen, yine de 
ona asla güvenme! Ona önem verme! Onunla konuşma!" Havinin ifadesine göre 
İmam Şafii onun hakkında daha ağır konuşmuştur. Ancak Yunus, onun çok ağır 
olmayan sözlerini nakletmiştir. 1 136 

1 135 es-Savfüku' l-mürsele, il ,  5 12-513.  
1 136 el-Kelam fi meseleti's-sema, s .  281-282 . 
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Allah Teala peygamberine verdiği, ona gereğince amel etmesini vahyettiği 
ve ümmetine de bunu emrettiği şeriat ile bilmeyen insanların hevasını birbirin
den ayırarak her birinin hükmünü açıklamıştır: Şeriata uyulmasını emretmiş, in
sanların hevalarına uyulmasını yasaklamıştır. 1 137 

20. Bu (Kur'an) ,  insanlar için basiret nurları, kesin olarak inanan bir 
toplum için hidayet ve rahmettir. 

· 21 . Yoksa, kötülük işleyen kimseler, ölümlerinde ve dirilik/erinde 
kendilerini, inanıp yararlı iş işleyen kimseler ile bir mi tutacağımızı san
dılar? Ne kötü hüküm veriyorlar! 

Tefsiri : 

İnkar edenlerin bu zannını Allah Teala reddetmiştir. Bunu yaparken de insa
noğlunun aklını, bu zannın çirkin ve kötü bir hüküm olduğuna karşı uyarmıştır. 
Bu şekilde yargıda bulunanlar, kötü ve zalim kimselerdir. 

Şayet bu şekilde yargıda bulunmanın çirkinliği, sadece Allah'ın bildirdikle
rine aykırı olmasından kaynaklanıyor olsaydı, Allah Tea!a'nın bu reddi, cümle 
alemin fıtratına göre çirkin olduğu kesin olan iyi işler yapanlar ile kötü fiilleri 
işleyenleri bir tutmanın bizzat kendisinin kötü olmasından dolayı olmazdı. 

'] !J. · � l4..J �= J5� ' , ,.. - �! \ · �.: İ L ·- - '-1 1 · ..:..ı ı - �...:.ı ı ilıı � I � ' 
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22. Allah, gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak, herkese ka

zandığın ın karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulm edilmez. 

23. Hevdsını ildh edinen, bilgisi olduğu halde Allah 'ın şaşırttığı, ku
lağın ı  ve kalbini mühürlediği, gözünü perdelediği kimseyi gördün mü?  
Onu Allah 'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Ey insanlar! Anlamaz 
mısın ız? 

1 137 İ' lamu'l-muvakkıtn, 1 ,  81-82. 
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Tefsiri: 

İbn Abbas bilgisi olduğu halde (�-� �) ifadesini Allah ' ın onları yaratmadan 
önce bildiği şeklinde tefsir etmiştir. Bir başka seferinde de "Allah'ın önceden var 
olan ilmine göre" şeklinde yorumlamıştır. Bir keresinde de şöyle demiştir: "Bu 
ifade ile, Ümmü'l-kitab'da önceden var olan durum kastedilmiştir." 

Said b. Cübeyr ve Mukatil bu ifadeyi, "Allah' ın onun hakkındaki bilgisi ol
duğu halde" şeklinde izah etmişlerdir. 

Ebu İshak ise bu ifade hakkında şöyle demiştir: Allah' ın ezeli ilminde, daha 
yaratılmasından önce o kimsenin sapık olacağı tespit edilmişti. 

Buraya kadar verdiğimiz görüşler, müfessirlerin çoğunluğu tarafından nak
ledilmiştir. 

Sa'lebl bu ifadeyi "Allah' ın onun akıbeti hakkında bilgiye sahip olduğu hal
de" şeklinde izah etmiştir. Ayrıca bu ifadenin "Allah Teala onu yaratmadan önce 
onun sapık olduğunu bildiği halde" anlamına geldiğine dair görüş nakletmiştir. 
Beğavi ve Ebu' l-Ferec İbnu'l-Cevzi de bu görüşü nakletmiştir. Buna göre Allah 
Teala o kişinin hidayete ermeyeceğini ezeli ilmi ile bilmektedir. 1 138 

Aralarında Mehdevi'nin de bulunduğu bir gurup alim bu ayet hakkında iki 
görüş zikretmiştir. Bu görüşlerden ilki biraz önce temas ettiğimiz görüştür. Bu 
konuda Mehdevi şöyle demiştir: "Bu ayete göre Allah Teala, onun hidayete er
meyeceğine dair sahip olduğu bilgiyle onu saptırmıştır. Ancak bu konuda başka 
bir görüş daha vardır. Buna göre puta tapan kimse putların kendisine bir fayda 
veya zarar vermeyeceği biliyordu. Buna rağmen yinede doğru yoldan çıkmıştı. 

İlk görüşe göre � � ifadesi, failden hal olur. Buna göre ayet, şu anlama 
gelir: Allah Teala o kişinin dalalet ehlinden olduğunu ezeli ilmi ile bilerek onu 
saptırmıştır. 

İkinci görüşe göre ise r-1y � ifadesi, mefUlden haldir. Buna göre ayetin an
lamı şu şekilde olur: Kafir kimse kendisinin dalalette olduğunu bildiği halde Allah 
Teala onu saptırmıştır. " 

Birinci görüşe göre ayetin anlamı şu şekildedir: Allah Teala, hem onu yarat
madan önce ve hem de sonra, onu, sözlerini, kendisine yakışan ve uygun olan 
şeyleri, başkasından dolayı kendisine uygun olmayan hususları, onun dalalet 
ehlinden olduğunu, hidayete ermeye layık olmadığını, eğer hidayete erdirilmiş 
olsaydı, hidayetin layık olmayan birine verilmiş olacağını bilir. Allah Teala hik
met sahibidir. Bu yüzden her şeyi layık olduğu yere koyar. 

Bu görüşe göre ayet, şu hususlar ile örtüşmektedir: 

1 138 bk. Beğavl, Maalim, iV, 159-160. 
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a- Kaderi ispat hakkındaki görüş, 
b- Saptırılması takdir edilen kişinin hangi hikmete binaen saptırıldığı, 

c- İşlerin gerçek yüzünü açıklayan ve ortaya çıkaran ilimden söz etme, 

d- Her şeyi yerine koymak, 
e- İyiliği layık olana vermek, 

f- Layık olmayanlara iyilik vermemek. 

İşte bütün bunlar bilgi olmadan gerçekleşmez. Allah Teala o kişiyi dalalete 
uygun durumu ve dalaleti gerektiren hallerinden dolayı saptırmıştır. Nitekim Al
lah Teala çoğu zaman bu durumu kendisinin kafirleri saptırdığını ifade ederek 
bildirmiştir: "Allah kimi doğru yola koymak isterse onun kalbini Islamiyet'e açar, 
kimi de saptırmak isterse, göğe yükseliyormuş gibi, kalbini dar ve sıkıntılı kılar. 
Allah Böylece, inanmayanları küfür bataklığında bırakır. " 1 139 

Bir yoruma göre sapıtan kişi kendisinin doğru yolda olmadığını bilmektedir. 
Şöyle ki; sapıtan kimse, mabudunun kendisine hiç fayda sağlayamayacağını ve 
en ufak bir zarar bile veremeyeceğini bilir. Buna göre ayetin anlamı şu şekilde 
olur: Allah Teala o kişiyi bilgisi varken sapıtmıştır. Bu bilgi onun aleyhine bir delil 
olacaktır. Yani Allah Teala onu, bilgisi yokken,  cahil bir vaziyette saptırmamıştır. 
Buna benzer durumlar, şu ayetlerde görülmektedir: 

"Öyleyse siz de bile bile Allah 'a eşler koşmayın. "1 140, "Ad ve Semud millet
lerin i  de yok ettik. Bunu, oturdukları yerler göstermektedir. Şeytan kendilerine, 
işlediklerin i  güzel gösterdi; onları doğru yoldan alıkoydu. Oysa kendileri bunu 
anlayacak durumda idiler. "1 141 , "Gönülleri kesin olarak kabul ettiği halde, haksız
lık ve büyüklenmelerinden ötürü onları b ile bile inkar ettiler. Bozguncuların so
nunun nasıl olduğuna bir bak! "1142, "Bizi mucize göndermekten alıkoyan, ancak, 
öncekilerin onları yalanlamış olmalarıdır. (şimdi de getirsek, siz de öncekiler gibi 
yalanlayacaksınız. bu yüzden göndermiyoruz.) Semud milletine gözle görülebi
len bir mucize, b ir dişi deve vermiştik de ona zulmetmiş/erdi. Oysa Biz mucizeleri 
yalnız korkutmak için göndeririz. "1 143, "Musa da: "anda/sun ki, bunları göklerin 
ve yerin Rabbinin açık belgeler olarak indirdiğini b iliyorsun. Ey Firavn! Doğrusu 
senin mahvolacağın ı  sanıyorum" demişti. "1 144, "Kendilerine Kitab verdiklerimiz, 

1 139 el-En'am 6/125. Bk. Şifau'l-alil. s. 30. 
1 140 el-Bakara �/22. 
1 141 el-Ankebut 29/38. 
1 142 en-Nemi 27/14.  
1 143 el-İsra 1 7/59. 
1 144 el-İsra 1 7/102 .  



onu (peygamberi) oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Onlardan bir takımı, doğru
su bile bile hakkı gizlerler. "1145, "Onların söylediklerinin seni üzeceğini elbette bi
liyoruz; doğrusu onlar seni yalancı saymıyorlar, fc.kat zalimler Allah 'ın ayetlerin i  
bile bile inkar ediyorlar. "1 1 46, ''Allah, bir milleti doğru yola eriştirdikten sonra, sa
kınacakları şeyleri onlara açıklamadıkça, sapıklığa düşürmez. Allah şüphesiz her 
şeyi bilir. "114 7 Ayetlerden bunun örneklerini çoğaltmak mümkündür. Buna göre 
ayet şu anlama gelir: Allah Teala hak yolu iyi bilmesine rağmen o kişiyi doğru 
yola girmekten saptırmıştır. Nitekim bu konuda şöyle bir hadis vardır: "Kıyamet 
günü en fazla azab görecek insan, Allah' ın ilmi ile kendisini faydalandırmadığı 
alimdir. "  1 148 

Doğrudan sapan kimse, doğrunun kendi yaptığının aksi olduğunu bilerek 
hevasına uyar. Hidayet, hakkı tanımak ve hakka göre amel etmektir. Bu yüz
den iki tane zıddı vardır. Biri cehalet diğeri de hakka göre amel etmemektir. 
Bunlardan ilki bilgi bakımından dalaletken ikincisi yöneliş ve amel bakımından 
dalalettir. 

� tabiri Kur'an-ı Kerim' de çeşitli yerlerde bulunmaktadır. Mesela Duhan 
suresinde şu şekilde geçmektedir: � ,,}s;. r-t.:;:.->-1 �.A.JJ (Andolsun ki , onların du
rumunu bilerek seçkin kıldık. ) 1 149 

Bu tabirin geçtiği diğer iki yer ise şu şekildedir: � JI Lo..;! , 1 150 � ._)>- .�ıl ..L.,ö\ J 
1 15 1� .)s;. 

İlk ayet-i kerimede bilme fiili Allah'a aittir. Bu hususta bütün müfessirler it
tifak halindedir. İkinci ayet ile tefsirini ettiğimiz ayette ise iki görüş vardır. Ancak 
tefsirini ettiğimiz ayette tercih edilen görüşe göre bilmek, Allah'a aittir. Selef-i 
salihinin çoğu bu kanaattedir. Diğer ayette ise bilmenin kime ait olduğu konu
sunda iki görüş vardır. her birini savunanlar gerekçelerini sıralamışlardır. Doğru
sunu en iyi Allah bilir. 

Bu ayette hedeflenen, kaza ve kaderin merhalelerini ilim, yazma, dileme ve 
yaratma olarak zikretmektir. 1 152 

1 145 el-Bakara 2/146. 
1 146 el-En'am 6/33. 
1 147 et-Tevbe 9/1 15 
1 148 Bu hadis zayıftır. Heysem! bunun hakkında şöyle demiştir: "Taberani, 'el-Mu'cemu's

sağir' inde bunu nakletmiştir. Senedinde Osman el-Berri vardır. Fellas onun saduk olduğunu, 
fakat çok hata yaptığını ve bidat sahibi olduğunu söylemiştir. Bu yüzden Ahmed b .  Hanbel, 
Nesai ve Darakutni tarafından zayıf kabul edilmiştir." bk. Heysem!, Mecmau'z-zevfüd, 1, 
184. Elbani de bu rivayetin zayıf olduğunu söylemiştir. Bk Elbani, Silsiletu'l-ahadisi'd-daife. 
lV, 138. 

1 149 ed-Duhan 44/32. 
1 150 el-Casiye 45/23.  
1 151 el-Kasas 28/78. 
1 152 Şifau'l-alil, s. 39. 



648 •!• Beda i 'ut-tefslr 

Ayette geçen ;;_,L!..;J\ kelimesi gözü kapatan perde anlamı gelir. Bu perde, 
kalbi kapatan perdeden göze sirayet etmiştir. Çünkü kalpte olan iyi ve kötü ne 
varsa, göze yansır. Gözler, kalbin aynasıdır. Kalpte ne varsa yansıtır. Mesela bi
rine aşırı derecede buğz eden, onun sözlerinden ve onunla birlikte oturmaktan 
nefret eden kimsenin bu hoşnutsuzluğu onu görünce veya onunla bir araya ge
lince gözlerine perde olarak yansır. İşte bu perde, söz konusu hoşnutsuzluğun ve 
karşı taraftan yüz çevirmenin bir neticesidir. 

Hz. Peygamber'den -sallallahu aleyhi vesellem- yüz çevirip onun sözlerine ku
lak asmadıkları için kafirlere karşı ağır ceza verilmiştir. Onların gözlerine perde 
konması, onların taşıdıkları düşüncelerin tam olarak kuşatıldığını hissettirir. Tıpkı 
sarığın altındaki kafayı hissettirmesi gibi. Müşrikler Allah' ın indirdiği vahiyden 
yüz çevirince bu örtü onların gözlerine inmiştir. Böylece onlar, hidayetin nerede 
olduğunu göremezler. 1 153 

1 1 53 Bedfüu'l-fevfüd, iV, 2 .  

-
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24. Dediler ki: Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve 
yaşarız. Bizi ancak zaman he/Cık eder. Bu hususta onların hiçbir bilgisi 
de yoktur. Onlar sadece zanna göre hüküm veriyorlar. 

25. Onlara açıkça ôyetlerimiz okunduğu zaman: Doğru sözlü iseniz 
atalarımızı getirin, demelerinden başka delilleri yoktur. 

26. De ki: Allah sizi diriltir, sonra öldürür. Sonra sizi şüphe götürme
yen kıyamet gününde biraraya toplar. Fakat insanların çoğu bilmezler. 

27. Göklerin ve yerin mülkü Allah 'ındır. Kıyametin kopacağı gün var 
ya, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. 

28. O gün her ümmeti, diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi ki
tabına çağırılır, (onlara şöyle denilir: ) "Bu gün, yaptıklarınızla cezalan
dırılacaksınız! " 

29. Bu Kitôbımız gerçekten sizin aleyhinize konuşur. Biz yaptıklarını
zı şüphesiz bir bir kaydediyorduk. 

30. İnanıp iyi işler yapanlara gelince, Rab/eri onları rahmetine kabul 
eder. İşte apaçık kurtuluş budur. 

31 . Ama inkôr edenlere gelince onlara: Ayet/erim size okunmuş, siz 
de büyüklenip suçlu bir toplum olmuştunuz, değil mi? denilir. 

32. ''Allah 'ın vôdi gerçektir, kıyamet gününde şüphe yoktur" dendiği 
zaman: Kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz onun bir tahminden ibaret 
olduğunu sanıyoruz; (onun hakkında) kesin bir bilgi elde etmiş değiliz, 
demiştin iz. 

33. Yaptıklarının kötülükleri onlara görünmüş, alay edip durdukları 
şey onları kuşatmıştır. 

34. Denilir ki: Bu güne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi biz de bugün 
sizi unuturuz. Yeriniz ateştir, yardımcılarınız da yoktur! 

35. Bunun böyle olmasının sebebi şudur: Siz Allah 'ın ô.yetlerin i alaya 
aldın ız, dünya hayatı sizi aldattı. Artık bugün ateşten çıkarılmayacak/ar
dır ve onların (Allah 'ı) hoşnut etmeleri de istenmeyecektir. 

36. Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi bütün ô.lemlerin Rabbi olan 
Allah ' a mahsustur. 

37. Göklerde ve yerde azamet yalnız O'nundur. O, azizdir, hakimdir. 

Tefsiri : 

"Kitabımız" (lıl:S) fadesinden maksat, kulların amellerinin kaydedildiği bü
tün amel defterleridir. 1 154 

1 1 54 Bedfüu'l-fevfıid, iV, 2 .  
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[35 AyetJ 
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Rahmôn ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Ha, Mim. 

2. Bu Kitab 'ın indirilişi aziz, hakim olan Allah katındandır. 

3. Biz, gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları, ancak gerçek 
üzere ve belirli bir süre için yarattık; inkôr edenler, uyarıldıkları şeyler
den yüz çevirmektedirler. 

4. Ey Muhammed! De ki: "Allah 'ı bırakıp taptığınız şeyleri gördünüz 
mü? Bana gösterin, onlar yerden neyi yarattılar? Yoksa göklerin yaratı
lışında onların bir ortağı mı var? Eğer doğru iseniz bundan önce inmiş 
olan bir kitap, yahut bir bilgi kalıntısını  getirin . "  

5 .  Allah 'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap vereme
yecek şeylere yalvarandan daha sapık kim olabilir? Oysa onlar, bunların 
yalvardık/arından habersizdirler. 

6. insanlar kıyamet günü toplatılınca, putları onlara düşman olurlar 
ve tapınmalarını inkôr ederler. 

7. İı.yetlerimiz onlara açıkca okunduğu zaman inkôr edenler kendile
rine gelen gerçek için: "Bu apaçık bir büyüdür" derler. 

8. veya "Onu Muhammed uydurdu" derler. De ki: "Eğer ben onu uy
durduysam, beni Allah 'a karşı h içbir şekilde savunamazsınız O Kur'an 
için yaptığın ız taşkınlıkları daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahid 
olarak Allah yeter. O, bağışlayandır, merhamet edendir. " 

9. Ey Muhammed! De ki: "Ben Peygamberlerin ilki değilim; benim 
ve sizin başın ıza gelecekleri bilmem; ben sadece bana vahyedilene uyu
yorum. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. " 

10. De ki: "Hiç düşündünüz mü: Eğer bu Kur'an Allah katından 
olduğu halde siz onu tanrmamışsanrz; İsrailoğullarından bir şahid de 
bunun benzerini Tevrat'ta görüp inandığı halde siz inanmaya tenezzül 
etmemişseniz durumunuz nice olur? Şüphesiz Allah, zalim bir toplumu 
doğru yola iletmez. " 

1 1 .  İnkôr edenler inananlar için: "Eğer İslôm iyi bir şey olsaydı, onlar 
ona uymada bizi geçemezlerdi " derler. Onlar doğru yola girmedikleri 
için de "Bu, eski bir uydurmadır" derler. 



652 ·:· Beda i'ut-tefsir ������������� 

12. Kur'an'dan önce, Musa 'nın kitabı Tevrat, bir rahmet ve rehber-
di. Bu Kur'an, zulmedenleri uyarmak ve güzel davranan/ara müjde ol
mak üzere arap diliyle indirilmiş, kendinden öncekileri doğrulayan bir 
Kitab'dır. 

13. Doğrusu, "Rabbimiz Al/ah 'tır" deyip, sonra da dosdoğru gidenle
re korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir. 

14.  İşte onlar Cennetlik/erdir; yaptıklarına karşılık olarak, içinde te
melli kalacaklardır. 

1 5. Biz insana, anne ve babasına karşı iyi davranmasını tavsiye etmi
şizdir; zira annesi, onu, karnında, zorluğa uğrayarak taşımış; onu güç
lükle doğurmuştur. Taşınması ve sütten kesilmesi otuz ay sürer. Sonun
da erginlik çağına erince ve kırk yaşına gelince: "Rabbim! Bana ve anne 
babama verdiğin nimete şükretmemi ve benim hoşnut olacağın yararlı 
bir işi yapmamı sağla; bana verdiğin gibi soyuma da salıJh ver; doğrusu 
Sana yöneldim, ben, kendini Sana verenlerdenim " demesi gerekir. 

Tefsiri: 

İbn Abbas ve ondan sonra gelen müfessirler, � .)Jİ (sağla) ifadesini, bana 
ilham et şeklinde tefsir etmişlerdir. İbn İshak ise şöyle demiştir: Lügat bakımın
dan bu kelime ,  "Senin nimetlerine şükretmek dışında ne varsa her şeyden beni 
alı koy!" anlamına gelir. Bundan dolayıdır ki, bu babdan türemiş t_jrJI kelimesi, 
tutkun anlamına gelir. Nitekim şu hadiste bu manada kullanılmıştır: J_,....,J LılS 
!liy-1� � _)J-" (.J...., J � .ı.ıı \ J-"' o.ili (Hz .  Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- misvak 
kullanmaya bayılırd ı . ) 1 155 Bu lafız, sanki Hz . Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem

misvak dışında her şeyden alı konduğunu ifade eder. " 

Cevheri "Sıhah" adlı sözlüğünde bu kelime hakkında şöyle demiştir: "t_jJ 
fiili geçişli bir fiil olup bir şeye engel olmak, t)l fiili bir şeyden alı konulmak, � jJİ 
�� !alancayı bir şeye yönlendirmek, � t_.;Jl bir şeye tutkun olmak, .ı.ıı l � j_,:-1 
,_;.>-_}J\.; • Ş..:., Allah'tan bana O'na şükretmemi ilham etmesini istedim, O da bunu 
bana ilham etti anlamına gelir. " Buna göre diyebiliriz ki; ayette geçen � _;) fiili, 
bana ilham et, beni şükrüne tutkun eyle, şükrün dışında başka bir şeyİe meşgul 
olmaktan beni koru anlamlarından birine gelir. Kaderiyeye göre bu, Allah Teala 
için makdur değildir. Doğrusu bu, kulun imkanında olan bir iş değildir. 1 156 

1 155 Bk. Zamahşeri, el-Faik, iV, 57; İbnu'l-Esir, en-Nihaye, V, 181 . 
1 1 56 Şifau'l-alll, s. 57. 
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1 6. Onlar öyle kişilerdir ki, yaptıklarının en iyisini onlardan kabul 
ederiz ve onların günahlarını bağışlarız, Cennet halkı arasındadırlar. Bu 
dünyada kendilerine söylenen doğru sözün gerçekleşmesidir. 

1 7. Fakat o kimse ki anasına babasına: "Öf size, benden önce nice 
nesiller gelip geçmiş iken benim öldükten sonra dirilip çıkarılacağımı mı 
bana va'dediyorsunuz?" dedi. Onlarsa Allah 'a sığınarak "Yazık sana, 
etme, gel inan; Allah 'ın sözü gerçektir" derken O; "Bu, eskilerin masal
larından başka birşey değildir" der. 

18. İşte onlar da kendilerine azab sözü gerekli o/muş kimselerdir. 
Kendilerinden önce geçen cin ve insan toplulukları arasında azab içinde 
bulunacaklardır. Gerçekten onlar ziyana uğrayanlardır. 

1 9. Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah, onlara yaptık
larının karşılığın ı  verir, asla kendilerine haksızlık yapılmaz. 

20. İnkar edenler ateşe sunuldukları gün kendilerine denir ki: "Dün
ya hayatında bütün güzel şeylerinizi zayi ettiniz; onların zevkini sürdür
dünüz. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çık
manızdan ötürü bugün, alçaltıcı bir azab ile cezalandırılacaksınız. 
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21 . Ey Muhammed! Ad kavminin kardeşi Hud'u an; ondan önce ve 
sonra, 'Allah 'tan başkasına kulluk etmeyin" diyen nice uyarıcılar gelmiş
ken, Ahkaf bölgesindeki kavmini uyarmış, "Doğrusu sizin için büyük 
günün azabından korkuyorum"  demişti. 

22. Dediler: "Sen bizi i/Cıhlarımızdan çevirmek için mi geldin? Doğ
rulardan isen bizi tehdit ettiğin şeyi getir. " 

23. De ki: "Azabın ne zaman geleceğine dair bilgi, ancak Allah katın
dadır. Ben görevlendirildiğim şeyi s ize duyuruyorum; fakat sizi cahillik 
eden bir kavim görüyorum. " 

24. Nihayet azabın ufukta geniş bir bulut halinde vadilerine doğru 
geldiğin i görünce "Bu, bize yağmur yağdıracak bir buluttur" dediler. 
Hayır, o sizin acele gelmesini istediğiniz şey, içinde acı azab bulunan bir 
rüzgardır. 

25. Rabbinin emriyle her şeyi yıkar, mahveder. Derken onlar o hôle 
geldiler ki evlerinden başka bir şey görülmez oldu. işte biz, suç işleyen 
toplumu böyle cezalandırırız. 

Tefsiri: 

Rabbinin emriyle her şeyi yıkar, mahveder. ifadesi, yıkılmaya müsait ne var
sa Rüzgarın onların tamamını yıkacağı anlamına gelir. Yıkıp mahvetmek rüzgarın 
özellikleri arasında yer alır. 1 157 

� . _:i.l W ö.:i.Jİ ı ·�l LM.,.., � �I � - .w �G:; �ı W .:J,� liJ ı· " f..5- - J .) . J \T" . .J , ., 1 � ., 1 J 
!, 1 ... , ' • ; ' •5 - ' -" l.> ' 4111 ...::...ılJ ıJ � ı  ·ts �ı � . � � · · -�ı � - . ·�ı � • ' . � .J - - ; .J • - y • er" l.r" � - .J �.) . .J � 

..:..ı'G"11 8 •.....;:, , ,. - � i ı : !<:'\ • ' � 8::L;t l.il - A. , �,t0 : � .ı_, \  !lS � �  - .r J �J"-' .:.r ,-� .) "' r J�- � · ; y 1 �; 

j;"�\ �Lıj �\ �-'� � ı_,k;ı �JJI �ra] '}_;ll � � v� ı'.,�� 1�.J 
�I � 1_:2 �� L:J r' 1µ � A� 0� fo i)lS � j �l �� j f f c ı)_;, 
, 

- � , -
· B · � l ı ı · I ---.Lı.i wj 1 � �İ 1 \ � � , · - Lu1 01 ·.ii ı .j _;._.,_:_.::; ı_r'� � .T ı..s'· yJ ı....ş� � y _, j-0->"  .) J , -

� ...;jJ ; ' w \j� - ' .AJu  � J . :i �L:5 \.:.:..-.. �\ L . : l:, 1 l \j A °' � lŞ - - - - �  - ıf"Y' - � ..r . • .)" - y ''( y 
� � � ı�İj �l �l) IBi 8_µ 4 �  · � � -Y-)' Jµ �ı J� 

, -

� � ;ııı �I) � '1 :_;. J � r , 9 r.-=1i �ı..i.Y !r, r5 �-' �;; � 
- JJı,. ,, ,,, o nt u�:-� y°)\.j, J �_,i ��) �-'� ,> � �j ��'Jı J - ; -

1 157 Zadu'l-maad, iV, 15. 
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26. Onlara size vermediğimiz servet ve kuvvet vermiştik, onlara ku
laklar, gözler ve gönüller yaratmıştık. Fakat ne kulakları ne gözleri ne 
de gönülleri kendilerine bir yarar sağlamadı. Zira düşünüp ibret almı
yorlardı, tersine bile bile Allah 'ın ayetlerini inkar ediyorlar. ve alay edip 
durdukları şey kendilerini kuşatıverdi. 

27. Anda/sun, Biz çevrenizdeki kentleri de yok ettik ve belki küfre
denlerden dönerler diye ayetleri tekrar tekrar açıkladık. 

28. O zamanlar, Allah 'ı bırakıp da O'na yakınlık  sağlamak için edin
dik/eri ilahlar kendilerine yardım etmeli değil m iydi? Hayır, ilahlar on
lardan uzaklaştılar.:Bu, onların yalanı ve uydurdukları şeydir. 

29. Kur'an'ı dinleyecek cinlerden bir takımını sana yöneltmiştik. Onlar 
Kur'an'ı din/emeğe hazır olunca birbirlerine: "Susun" dediler Kur'an'ın 
okunması bitince, her biri birer uyarıcı olarak mil/etlerine döndüler. 

30. Şöyle dediler: "Ey milletimiz! Doğrusu biz, Musa ' dan sonra indi
rilen, kendinden öncekileri doğrulayan, gerçeği ve doğru yolu gösteren 
bir Kitab dinledik. " 

31 . "Ey milletimiz! Allah 'a çağırana (Muhammed'e) uyun ve O'na 
inanın da Allah da sizin günahların ızı bağışlasın ve sizi can yakıcı 
azabdan korusun. " 

32. Allah 'a çağırana uymayan kimse bilsin ki, Al/ah 'ı yeryüzünde 
aciz bırakamaz; onların O'ndan başka dostları da bulunmaz; işte onlar 
apaçık sapıklıktadır/ar. 

Tefsiri : 

Bu ayetler birkaç açıdan cinlerin de mükellef varlıklar olduğunu gösterir :  

a) Allah Teala'nın cinleri, Kur'an dinleyip onun emirlerini yerine getirip yasak
larından sakınmaları için Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- yöneltmesi. 

b) Cinlerin uyarıcı olarak kavimlerine dönmeleri. Uyarmak, şartlar oluştuk
tan sonra karşı tarafı korkutmak demektir. Buradan cinlerin, kendi toplumlarını 
Hz. Peygamber' e isyan ettikleri takdirde Cehenneme atılmakla korkuttukları an
laşılır. 

c) Cinler, kendi toplumlarına Kur'an' ı dinleyip , akledip anladıklarını ve onun 
doğruya ilettiğini haber vermişlerdir. Onların bu sözü, Hz. Mus'ayı , ona indirilen 
Kitab' ı ,  Kur'an' ın o Kitab' ı  tasdik ettiğini ve doğru yola götürdüğünü bildiklerini 
gösterir. Bütün bunlar işaret etmektedir ki ; cinler, delil olabilecek bir bilgiye sa
hip olmuşlardı. Ayrıca onlar, Kur'an'da olan sorumlulukları yerine getirebilecek 
güçte varlıklardır. Çünkü bir kimsenin sorumlu tutulabilmesi için, bilgisinin ve 
gücünün olması gerekir. 
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d) Cinlerin kavimlerine "Ey milletimiz! Allah 'a çağırana (Muhammed'e) 
uyun ve O'na inanın da" demeleri , onların mükellef varlıklar olduğunu ve Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- davetine uyup, bildirdiklerini tasdik edip 
emrettiklerine itaat etmekle sorumlu olduklarını gösteren açık bir delildir. 

e )  Cinler kavimlerine "Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın" demişlerdir. 
Burada günah lafzı geçmektedir. Günah da, verilen emre muhalefet etmek de
mektir. 

f) Cinlerin kavimlerine "sizi can yakıcı azabdan korusun" demeleri, onlardan 
Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- çağrısına olumlu yanıt vermeyenlerin 
Allah Teala tarafından elem veren azabdan korumayacağını gösterir. Bu da gös
termektedir ki ; onlar, İslam şeriatına göre sorumlu varlıklardır. 

g) Cinler şöyle demişlerdir: Allah'a çağırana uymayan kimse bilsin ki, Allah' ı  
yeryüzünde aciz bırakamaz; onların O'ndan başka dostları da bulunmaz; işte on
lar apaçık sapıklıktadırlar. Bu ifade ,  cinlerden Allah' ın davetçisine uymakta geç 
kalan kimselere yöneltilmiş ağır bir tehdittir. Bu söz, cinlerin Hz. Muhammed' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- şeriatı ile sorumlu oldukları gibi daha önce de Hz. Musa'nın 
(a.s . )  şeriatı ile sorumlu tutulduklarına delil olarak getirilmiştir. Bu mümkün ol
makla birlikte , ayet-i kerime de bu sonucu gerektiren bir bilgi yoktur. 1 158 

Kur'an-ı Kerim' de � J:)> tabiri sadece Ahkaf suresindeki bu ayette geç
mektedir. Allah Teala mümin cinlerin kavimlerine söyledi,ği sözü naklederken bu 
ifadeyi kullanmıştır: . ,. ı �� ..;J., : •• LJ �� - ' ..w · J · · i �l:S 8..-. �ı 8 � lJ 1 J[j 'i' "::T.'. - - � , <f"' ..Y' - . :.r J ' , , • .T - ) 

cj· · ;  0)' JJj J�jı J ı  (Şöyle dediler: "Ey milletimiz! Doğrusu biz: Müsa 'dan 
sonra indirilen, kendinden öncekileri doğrulayan, gerçeği ve doğru yolu göste
ren bir Kitab dinledik. ")1 159 

Cinlerin doğru yol anlamına gelen ve Kur'an'da daha ziyade tercih edilen 
� .kl_r> tabiri yerine � J�)> ifadesini tercih etmelerinin bir inceliği vardır. 
Şöyle ki, cinler bu tabirden önce, Hz . Musa'dan bahsedip dinledikleri kitabın 
kendisinden önce ona ve diğer peygamberlere gönderilen kitapları tasdik ettiğini 
söylediler. Onların bu şekilde bir ifade tarzı benimsemeleri Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- şu haline benzer: Bilindiği gibi Allah Resulü -sallallahu aleyhi 

vesellem- Mekkeli müşriklere� 5JI ı:,; �.i: LJ L; (Ben peygamberlerin ilki deği/im) 1 160 

demiştir. Bu sözüyle Hz. Peygamber -�allallahu aleyhi vesellem-, kendisinin yeryüzü
ne gönderilen ilk peygamber olmadığını ifade etmiştir. Çünkü ondan önce çeşitli 
toplumlara bir çok peygamber gönderilmişti. Kendisi de ondan önce gönderilen 

1 158 Tariku'l-hicreteyn, s. 390-391 .  
1 159 el-Ahkaf 46/30. 
1 160 el-Ahkaf 46/9. 
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peygamberlerin savunduğu tevhid ve iman ilkelerini tasdik etmiştir. Cinlerde ka
vimlerine şöyle demiştir: Şöyle dediler: "Ey milletimiz! Doğrusu biz, Musô'dan 
sonra indirilen, kendinden öncekileri doğrulayan, gerçeği ve doğru yolu göste
ren bir Kitab dinledik. Onların bu sözleri şu anlama gelir: Biz daha önce pey
gamberlerin üzerinde yürüdüğü bir yola davet eden bir kitabı dinledik. Allah'ın 
peygamberlerini tasdik edip onlara inananların bu söze de iman etmeleri gerekir. 
İşte bu bakımdan J:,_,b lafzının burada kullanılması daha isabetli oldu. Çünkü bu 
kelime, davet açısından daha etkilidir. 

Doğrusunu en iyi Allah bilir. 1 161 

33. Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan A/lah 'ın, 
ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmediler mi? Evet O, herşeye 
kadirdir. 

34. İnkar edenler ateşe sunulacakları gün Allah onlara: "Nasıl bu ger
çek değil miymiş?" der. "Evet Rabb 'imizin hakkı için gerçekmiş" derler. 
"Öyleyse inkar etmenizden dolayı azabı tadın" der. 

35. O halde peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi 
sen de sabret. Onlar hakkında acele etme, onlar va'dedildikleri azabı 
gördükleri gün sanki dünyada gündüzün sadece bir saat kadar kaldık
larını sanırlar. Bu, bir tebliğdir. Yoldan çıkmış/ardan başkası helak edilir 
mi hiç? 

1 161 Bedfüu'l-fevfüd, i l ,  16-17 .  



MUHAMMED SÜRESİ 
!38 Ayetl 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  İnkar edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların işlerini Allah boşa 
çıkarmıştır. 

2. İman edip yararlı işler yapanların, Rab/eri tarafından hak olarak 
Muhammed'e indirilene inananların günahlarını Allah örtmüş ve halle
rini düzeltmiştir. 

3. Bunun sebebi, inkar edenlerin batıla uymaları, inananların da 
Rab/erinden gelen hakka uymuş olmalarıdır. İşte böylece Allah, insanla
ra kendilerinden misallerini anlatır. 

4. Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınızda boyunlarını vurun; sonun
da onlara üstün geldiğinizde onları esir alın; savaş sona erince onları ya 
karşılıksız, ya da fidye ile salıverin; Allah dilemiş olsaydı, onlardan başka 
türlü öc alabilirdi, bunun böyle olması, kiminizi kiminizle denemek için
dir. Allah, Kendi yolunda öldürülenlerin amellerin i  boşa çıkarmaz. 

5. Onları doğru yola eriştirir, durumların ı  düzeltir. 
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Tefsiri: 

Allah Teala Kur'an-ı Kerlm' in bir çok yerinde sonraki iyiliğin bazen ilk iyiliğin 
ödülü; sonraki kötülüğün de bazen ilk işlenen kötülüğün cezası olduğunu haber 
vermiştir. Mesela sonraki iyiliğin ilk iyiliğin ödülü olduğuna şu ayeti örnek olarak 
verebiliriz: 

"Eğer kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, onlar için hem daha 
hayırlı hem de (iman/arını )  daha pekiştirici olurdu. O zaman elbette kendilerine 
nezdimizden büyük mükafat verirdik. Ve onları dosdoğru bir yola iletirdik. "1162 

''Ama bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştirece
ğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir. "1163 

"Rızasın ı arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları iradesiyle 
karanlıklardan aydınlığa çıkarır, dosdoğru bir yola iletir. "1 164 

4. ayetin sonunda ve 5. ayette anlatılan hususlar bu kabilden olmayabilir. 
Ahiretteki doğru yola eriştirmek, Cennet yolunun gösterilmesinden ibaret olabi
lir. Buna göre , Allah Teala bu ayette ödül olarak takdir ettiği ahirette doğru yola 
eriştirmeyi, şehitlerin dünyada öldürülmelerine bağlamıştır. Ancak bu iki ayette 
anlatılan hususların , bu kabilde olma ihtimali de vardır. Şöyle ki ; Allah Teala 
kendi yolunda öldürülen kimselerin ölmeden önce yapacaklarını haber verirken 
Onları doğru yola eriştirir, durumlarını düzeltir. buyurmuştur. Bunu da gelecek 
zaman kipiyle yapmıştı . Bu zamanı kullanmakla da, her zaman değişik şekillerde 
bir hidayetin gerçekleştiğini ve durumların git gide düzeldiğini bildirmiştir. Bu 
noktada "Gelecek zaman kipi, nasıl olur da öldürülen insanlardan haber ver
mekte kullanılır?" şeklinde bir itiraz ileri sürülecek olursa şu şekilde cevap veririz: 
"Aslında haber, 4. ayetin sonunda geçen 'amellerini boşa çıkarmaz' ifadesidir. 
Bu durum, onlar öldürüldükten sonra gerçekleşecektir. Daha sonra Allah Teala 
onlar hakkında yeni haberler vermiştir. Bu çerçevede onları doğru yolu iletece
ğini ve durumlarını düzelteceğini bildirmiştir. Çünkü onların kendi yolunda şehit 
düşeceklerini ve canlarını bu uğurda vereceklerini bilmektedir. Netice itibariyle 
deriz ki; Allah yolunda öldürülenlerin iki ödülü vardır. İlki dünyada olan cihada 
giden doğru yolu bulmak, diğeri de ahirette gerçekleşecek olan Cennete gir
mektir. Bu ayeti işitenler, her iki cümlenin ne zaman meydana geleceğini bilir. 
Bu yüzden bunları birbirine karıştırmazlar. Kur'an-ı Kerlm'de bunun örnekleri 
çoktur. Doğrusunu en iyi Allah bilir. 1 165 

1 162 en-Nisa 4/68. 
1 163 el-Ankebut 29/69. 
1 164 el-Maide 5/16 .  
1 165 Şifau'l-alTl, s .  161 .  
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Allah, Kendi yolunda öldürülenlerin amellerini boşa çıkarmaz. Onları 
doğru yola eriştirir, durumlarını düzeltir. 

Bu ayette bahsi geçen doğru yola eriştirmek, onların Allah yolunda öldürül
melerinden sonra gerçekleşecektir. Bu konuda şöyle denmiştir: Allah Teala onları 
Cennete giden yola iletecektir. Amellerini kabul etmek, hasımlarını da razı etmek 
suretiyle ahiretteki hallerini düzeltecektir. 

Bu konuda İbn Abbas da şöyle demiştir: "Allah Teala onları işlerin en doğ
rusuna iletecek ve dünya hayatları boyunca onları koruyacaktır. " Onun bu sözü 
problemli görülmüştür. Çünkü Allah Teala bu ayetlerde, kendi yolunda öldürü
lenleri doğru yola ileteceğinden bahsetmektedir. Ancak Zeccac bu görüşü be
nimsemiştir. Nitekim bu hususta şunları söylemiştir: "Allah onların geçimlerini 
düzeltir ve dünya işlerini yoluna koyar. . .  İbn Abbas bu sözü ile Allah' ın onlara 
hem dünya, hem de ahiret iyiliğini lutfettiğini ifade etmiştir. " Bu görüşü kabul 
edebilmek için ,  mutlaka Kendi yolunda öldürülenlerin ifadesini, hidayet ve du
rumun düzeltilmesi ile uygun bir mana ile te'vll etmek gerekir. 1 1 66 

1 166 Şifau'l-alil. s. 84-85 
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6. Onları dünyada iken tanıttığı Cennete koyar. 

7. Ey iman edenler! Eğer siz Allah 'a (Allah 'ın dinine) yardım ederse
niz O da size yardım eder, ayakların ızı kaydırmaz. 

8. İnkar edenlere gelince, onların hakkı yıkımdır. Allah onların yap
tıkların ı  boşa çıkarmıştır. 

9. Bunun sebebi, Allah 'ın indirdiğini beğenmeme/eridir. Allah da on
ların amellerini boşa çıkarmıştır. 

1 0. Yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl ol
duğunu görmezler mi? Allah onları yere batırmıştır. Kafirlere de onların 
benzeri vardır. 

1 1 .  Bu, Allah 'ın, inananların yardımcısı olmasından dolayıdır. 
Kafirlere gelince, onların yardımcıları yoktur. 



1 2. Muhakkak ki Allah, inanıp iyi işler yapanları, altlarından ırmaklar 
akan Cennetlere koyar; inkar edenler ise (dünyadan) faydalanır/ar, hay
vanların yediği gibi yerler. Onların yeri ateştir. 

13. Senin şehrinden -ki ora (halkı) seni çıkardı- daha kuvvetli n ice 
şehirleri yok ettik; onlara bir yardım eden de çıkmadı. 

14. Rabbinden apaçık bir delil üzerinde bulunan kimse, kötü işi ken
disine güzel görünen ve heveslerine uyan kimse gibi olur mu? 

15 .  Müttakflere vadolunan Cennet'in durumu şöyledir: İçinde bozul
mayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet 
veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Orada mey
velerin her çeşidi onlarındır. Rab/erinden de bağışlama vardır. Hiç bu, 
ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içiri
len kimselerin durumu gibi olur mu?  

1 6. Onların arasında, seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından 
çıkınca kendilerine bilgi verilmiş olanlara ''Az önce ne demişti? "  diye so
rarlar. Bunlar, Allah 'ın kalplerini mühürlediği, heva ve heveslerine uyan 
kimselerdir. 

1 7. Doğru yolu bulanlara gelince, Allah onların hidayetlerini arttırır 
ve sakınmalarını sağlar. 

18. Onlar, kıyamet gününün ansızın gelip çatmasını mı bekliyorlar? 
Şüphesiz onun alametleri belirmiştir. Kendilerine gelip çatınca ibret al
maları neye yarar! 

1 9. Bil ki, Allah 'tan başka ilô.h yoktur. (Habibim!) Hem kendinin hem 
de mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahlarının bağışlanmasını 
dile! Allah, gezip dolaştığınız yeri de duracağınız yeri de bilir. 

20. İman etmiş olanlar: Keşke cihad hakkında bir sure indirilmiş ol
saydı! derler. Ama hükmü açık bir sure indirilip de onda savaştan söz 
edilince, kalplerinde hastalık olanların, ölüm baygınlığı geçiren kimse
nin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. Onlara yakışan da budur! 

21 . (On/arın vazifesi )  itaat ve güzel sözdür. İş ciddiye bindiği zaman 
Allah ' a sadakat göstersı:.: 'erdi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. 

22. Geri dönerseniz, yeryüzünde bozgunculuk yapmaya ve akraba
lık bağların ı  kesmeye dönmüş olmaz mısınız? 

23. İşte bunlar, Allah 'ın kendilerini lanetlediği, sağır kıldığı ve gözle
rin i kör ettiği kimselerdir. 

24. Onlar Kur'an 'ı düşünmüyorlar mı?  Yoksa kalpleri kilitli mi? 

25. Şüphesiz ki, ker ıdilerine doğru yol belli olduktan sonra, arkaları
na dönen leri, şeytan :::Cırüklemiş ve kendilerine ümit vermiştir. 
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26. Bunun sebebi; onların, Allah 'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara: 
Bazı hususlarda size itaat edeceğiz, demeleridir. Oysa Allah, onların giz
lediklerini biliyor. 

27. Ya melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canların ı  alır
ken durumları nasıl olacak! 

28. Bunun sebebi, onların Allah 'ı gazap/andıran şeylerin ardınca git
meleri ve O'nu razı edecek şeylerden hoşlanmamalarıdır. Bu yüzden 
Allah onların işlerin i boşa çıkarmıştır. 

29. Kalplerinde hastalık olanlar, yoksa Allah 'ın, kinlerini ortaya çı
karmayacağın ı  mı sandılar? 

30. Eğer dileseydik, Biz onları sana gösterirdik; sen de onları yüzle
rinden tanırdın. Anda/sun ki sen, onları konuşmalarından da tanırsın; 
Allah işlediklerinizi bilir. 

Tefsiri: 

30. ayet münafıklar hakkında nazil olmuştur. Bu ayette münafıkların iki yolla 
bilinecekleri belirtilmiştir: 

a) Bakışa dayalı firaset. 

b) İşitmeye dayalı firaset. 

İbn Teymiye' nin şöyle söylediğini işitmiştim: Bu ayet-i kerimede Allah Teala, 
Hz. Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- bakmak suretiyle münafıkları tanıma
sını kendi dilemesine bağladı. Ancak konuşmalarından hareketle onları tanı
masını her hangi bir şarta bağlamadı . Aksine yemin ile pekiştirerek "Anda/sun 
ki sen, onları konuşmalarından da tanırsın" buyurdu. Ayette geçen'-:-'lk>JI � 
(konuşmalarından) ifadesi, konuşma tarzı, konuşulan sözün anlam ve mahiyeti 
manasına gelir.,, 

�kelimesi iki manada kullanılır. Bunlardan biri müspet, diğeri ise menfi 
anlamına gelir. Müspet anlamına gelen de kendi içinde iki kısma ayrılır: 

a) Zeki olmak. Mesela şu hadiste, bu kökten türetilmiş crJİ kelimesi bu 
· �  � ... " ,.. j ,, ,. $ ,. ... ,. 

manada kullanılmıştır: ...J.W_ � 4� .:,;JI � j;J � j � �I .}..;, JPI J\.9 j (Hz .  
Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: Belki de sizin bir kısmınız, 
bazınızdan delilini daha iyi sunar. ) 1 167 

b) Üstü kapalı biçimde anlatmak ve işaret etmek. ._r-J kelimesinin bu şekilde
ki kullanımı kinayeye benzer. Buna örnek olarak şairin şu beyitlerini verebiliriz: 

--------·----

1 167 Buhar!, Hiyel, 10; Müslim, Akziye, 4; Ebu DavOd, Akziye, 7; Tirmiz!, Ahkam, 1 1 ;  İbn Mace, 
Ahkam, 5. 
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Gj_, 0jY- 0_,......uı � 

w 01.5' � �..wı .r->-.J 

Nice zevk alarak söylediğim sözler vardır ki dinleyenlerin duymaya can attığı 
cinsten ölçülüp tartılarak söylenmiştir. 

(0 şiirlerde) doğru bir mantık vardır. (0 şiirler) bazen terennüm ve teganni 
edilir. Sözün hayırlısı terennüm edilenidir. 

c) İ ' rab hatası. Bu da sözün gayesini değiştirmekle olur. Şöyle ki; söz, ya 
yanlış anlama veya lafzın kendisi için konmadığı kapalı bir manaya çekilir. 

Hasılı Cenab-ı Allah, Hz. Peyamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- münafıkları 
konuşma tarzlarından tanıyacağına dair yemin etmiştir. Çünkü konuşan kimseyi 
ve onun içinde taşıdığı düşünceleri sözlerinden tanımak, yüzünden ve simasın
dan tanımaktan daha kolaydır. Söz, yüzden daha fazla konuşanın maksat ve 
niyetine delalet eder. Firaset ise iki türlüdür. Biri bakmaya, diğeri ise işitmeye 
bağlıdır. Tirmizl de şöyle bir hadis geçmektedir: 

r • j. • • I � J � # • t - .J $  $ • S $ $ J .; • ��. J .:.ıı _lj f �I �� fo �� .. .! �;f-11 ;.;.ıj, l_,,..a:; I rj � �\ � .uıl J_,..:.; J� 
0--��/�q yl�\r ( ResCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- "Mü'minin f!rôsetinden sakı
nın! Çünkü o, Allah 'ın nuru ile bakar. " buyurdu.  Sonra da "işte bunda, ibret 
alanlar için işaretler vardır. " 1 168 ayetini okudu. )  1 169 

Eğer dileseydik, Biz onları sana gösterirdik; sen de onları yüzlerinden 
tanırdın. 

Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- münafıkları tanıması, Allah ' ın 
bunu dilemesine bağlıdır. Allah Teala ayetin devamında ise şöyle buyurmuş
tur: Anda/sun ki sen, onları konuşmalarından da tanırsın .  Bu ifade ise yemin ile 
pekiştirilmiş ve herhangi bir şarta bağlanmamıştır. Çünkü insanların kalbinde 
taşıdığı duygu ve düşünceler, yüzlerinden çok dillerine yansır. Ancak şu kadarı 
var ki, insanın kalbindeki duygu ve düşünceler, yüzüne gizli biçimde yansır. Bun
ları, sadece Allah Teala bilir. Daha sonra bu duygu ve düşüncelerin yansıması 
giderek artar. Öyle ki, bir müddet sonra yüzün sıfatı haline gelirler. Artık bundan 
böyle bu duygu ve düşünceleri firaset sahibi kimseler de bilir. Söz konusu duygu 
ve düşüncelerin yansıması biraz daha artar. Neticede bütün insanlar, bunları 
bilmeye başlar. Bu tür duygu ve düşünceler daha da artar. En sonunda bunları 
taşıyan insanların yüzleri, yaratılışlarına uygun olarak maymun veya domuz gibi 

1 168 el-Hicr 15/75. 
1 169 Tirmizi, Tefsiru' l-Kur'an, 16. 
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hayvan yüzlerine döner. Nitekim bizden önce yaşamış milletler de bunun pek 
çok örneği mevcuttur. Ayrıca bu ümmetten de bazı fertlerin yüzleri hayvan yüzle
rine dönmüştür. Tıpkı heva ve hevesinden konuşmayan dosdoğru Peygamber' in  
-sallallahu aleyhi vesellem- ifade ettiği gibi . 1 170 

31 . Anda/sun ki içinizden cihad edenlerle sabredenleri belirleyinceye 
ve haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi imtihan edeceğiz. 

32. İnkôr edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine doğru 
yol belli olduktan sonra Peygamber'e karşı gelenler, Allah 'a hiçbir zarar 
veremezler. Allah onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır. 

33. Ey inananlar, Allah 'a ve Elçisine itaat edin, amellerinizi boşa çı
karmayın! 

Tefsiri: 

Bu ayette bahsi geçen amelleri boşa çıkarmak, dinden dönmek olarak tefsir 
edilir. Çünkü dinden dönmek, amelleri boşa çıkaran en büyük nedendir. Bunun 
dışında da, amelleri boşa çıkaran nedenler vardır. 1 171 

1 1 70 el-Kelam fi meseleti's-sema' , s. 372-373. 
1 171  Medaricu's-salikln, 1, 278. 
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34. İnkô.r edip Allah yolundan alıkoyan/arı ve sonra da kô.fir olarak 
ölenleri Allah asla bağışlamaz. 

35. Üstün durumda iken gevşeyip barışa çağırmayın. Allah sizinle 
beraberdir. O amellerinizi asla eksiltmeyecektir. 

36. Doğrusu dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer iman 
eder ve sakınırsanız Allah size mükafatın ızı verir. Ve sizden mallarınızı 
(tamamen sarfetmenizi) istemez. 

37. Eğer onları (tamamını) isteseydi ve sizi zorlasaydı, cimrilik eder
diniz ve bu da sizin kinlerinizi ortaya çıkarırdı. 

38. İşte sizler, Allah yolunda harcamaya çağırılıyorsunuz. İçinizden 
kiminiz cimrilik ediyor. Ama kim cimrilik ederse, ancak kendisine cim
rilik etmiş olur. Allah zengindir, siz ise fakirsiniz. Eğer O'ndan yüz çevi
rirseniz, yerinize sizden başka bir toplum getirir, artık onlar sizin gibi de 
olmazlar. 



FETİH SÜRESİ 
[29 AyetJ 

$ _, ,  . ". t  LA '  . ıı ;1 : ·jj; LA �I � - � :.. - ı ..! , )..\� � � � �I r-J ? J . ı.:,r! i � "( 1' . . • 

...! ,- ).. , �  � , : . -: �ı !J - ' : . .  ...! r A.\: ...... 2 ... � l1ı - Jı, ı�� - ,;ı.\c. �� � 1' fl--! fAJ �J � 1' -· f.ff' _-;T.J - , 
Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Biz sana, doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik. 

2. Böylece Allah, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar. Sana 
olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir. 

3. Ve sana şanlı bir zafer ile yardım eder. 

Tefsiri: 

Allah Teala bu surenin başında Peygamberine bahşettiği çeşitli lütufları bir 
arada saymıştır. Sayıları beş olan bu lütufları şu şekilde sıralamak mümkündür: 

a) Apaçık fetih. 
b)  Geçmiş ve gelecek günahlarının bağışlanması .  
c )  Doğru yola iletilmesi. 
d) Kendisine verilen nimetin tamamlanması. 
e) Şanlı bir zafer. 

Allah Teala peygamberine hem hidayeti hem a · zaferi nasip etmiştir. Çünkü 
bu iki asıl sayesinde, tam anlamıyla mutluluğa ve kurtuluşa kavuşulur. Hidayet, 
Allah ' ı  ve O'nun dinini bilmek, O'nun rızasına uygun amel etmek ve O'na itaat 
etmek demektir. İşte bu da, faydalı ilim, ameli salih, zafer ve Allah'ın dinini tam 
olarak hayata geçirmek için yeterli güçtür. 

Delil sunup açıklama yapmak ile kılıç çekip mızrak atmak, delil ve güç ile 
zafer elde etmek, muhaliflerin kalplerine kanıt ile hakim olmak, kuvvet ile de 
onların fiziki güçlerine üstün gelmek demektir. Allah Teala bir çok ayette bu 
iki unsuru yan yana zikretmiştir. Çünkü ancak bu iki unsur ile İslam' a davet 
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etmek ve bu dinin diğer dinlere üstün gelmesi gerçekleşir. Bu husustaki ayetleri 
şöylece sıralayabiliriz: 

"Puta tapanlar hoşlanmasa da, dinini bütün dinlerden üstün kılmak üzere, 
peygamberini doğru yol ve hak dinle gönderen Allah 'tır. "1 172 

Hadid suresinin 25. ayetinin "And olsun ki peygamberlerimizi belgelerle gön
derdik; insanların doğru hareket etmeleri için peygamberlere kitap ve ölçü indir
dik" bölümü hidayetten bahsederken "pek sert olan ve insanlara bir çok faydası 
bulunan demiri var ettik. "  bölümü ise zaferden ve yardımdan bahseder. 1 173 Bu 
ayette hidayete erdiren kitap ile, zafer kazandıran demir bir arada zikredilmiştir. 

"Elif, Lam, Mim.  Allah, Ondan başka ilah olmayan, diri, her an yaratıkları
nı gözetip durandır. Kendisinden önceki Kitapları tasdik eden Hak Kitabı sana 
indirdi. Önceden insanlara yol gösterici olarak Tevrat ve İncil'i de indirmişti. O, 
doğruyu yanlıştan ayıran Kitabı indirdi. Doğrusu Allah' ın ayetlerini inkar edenler 
için şiddetli azab vardır. Allah güçlüdür, mazlumların öcünü a/ır. 1 1 74 Bu ayetlerde 
Allah Teala kitap ve furkan indirdiğinden bahsetti . Buradaki furkandan maksat, 
hak ile batılı birbirinden ayıran zaferdir. Hem zaferle , hem de h idayetle hak ile 
batılın bir birinden ayrılması, ikisinin bir arada zikredilmesinin sırrıdır. Bundan 
dolayıdır ki , Allah Teala mümin kullarına verdiği desteği furkan olarak isimlendir
miştir: "Eğer Allah 'a ve hakkı batıldan ayıran o günde, iki topluluğun karşılaştığı 
günde kulumuza indirdiğimize inanıyorsanız, bilin ki, ele geçirdiğiniz ganimetin 
beşte biri Allah 'ın, Peygamberin ve yakınlarının, yetimlerin, düşkünlerin ve yol
cularındır. Allah her şeye Kadir'dir. " 1 175 Bu ayet-i kerimede iki unsur bir aradZJ. 
zikredilmiştir. Allah Teala, Furkan günü yani peygamberini  ve dinin destekleyip 
düşmanlarını zelil ve mağlup ettiği hak ile batılın birbirinden ayrıldığı Bedir sava
şına ilişkin indirdiği bu ayette iki unsura birden yer vermiştir. 

Furkan kelimesinin bu manada kullanıldığı bir başka ayet ise şöyledir: ''An
da/sun ki: "Musa ile Harun'a Furkan ı, bir de ışık ve Allah 'tan korkanlar için de 
bir öğüt vermiştik. "1 176 Bu ayette geçen Furkan, Allah' ın Firavun ve kavmine karşı 
Hz. Musa'ya verdiği destektir. Işık ve zikir ise Tevrat' tır. Ayetin anlamı bu şekil
dedir. Dolayısıyla ayette furkan kelimesinden sonra geçen J harfinin zfüd,�lz..b 
kelimesinin de hal olarak mansub olduğunu söyleyenler yanılmışlardır. Nitekim 
onların bu görüşünün yanlış olduğunu "el-Emali' l-Mekkiyye" adlı eserimizde 
açıklamıştık. 

1 1 72 et-Tevbe 9/33. Ayrıca bk. es-Saff 61/9. 
1 173 el-Hadid 57/25. And olsun ki peygamberlerimizi belgeler:e gönderdik; insanların doğru 

hareket etmeleri için peygamberlere kitap ve ölçü indirdik; pek sert olan ve insanlara bir 
çok faydast bulunan demiri var ettik. Bu, Allah'm dinine ve peygamberlerine görmeksizin 
yardtm edenleri meydana çtkarmast içindir. Doğrusu Nlah kuwetlidir, güçlüdür. 

1 1 74 Aı-i İmran 3/1 -4 .  
1 1 75 el-Enfal 8/41 .  
1 1 76 el-Enbiya 2 1/48. 
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Böylece Fetih suresindeki bu ayette , hidaye� ve zaferin kast edildiği anlaşıldı. 
Burada başka bir yorum, kesinlikle doğru olmaz. 1 177 

Süheyll şöyle demiştir: ı�-?� · ! tkl� ��..J ayeti Hudeybiye Barış Anlaşması 
hakkında inmiştir. Müslümanlar bu anlaşmadan hoşlanmamışlar, bunun tersini 
düşünmüşlerdi .  Halbuki Allah Teala ve peygamberi meseleyi onlardan daha iyi 
biliyordu. Bu yüzden Hak Teala peygamberine bu ayeti indirmiştir. Ayette geçen 
ı�y · ! tkl� (dosdoğru yol) ifadesi ile dini konulardaki dosdoğru yol kast edil
memiştir. Burada görüş, savaş ve stratej i geliştirme konularında dosdoğru yol 
kastedilmiştir. 

Süheyli'nin bu yorumu Allah Teala' nın Hz. Peygamber'e bir lütuf olarak ver
diği büyük bir nimetin değerini azaltmadır. Nitekim Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem- bu ayet hakkında şöyle buyurmuştur: "Bu ayeti dünya ve içindekilerden 
daha çok seviyorum." 1 178 Ayrıca Allah Teala' nın savaş ve stratej i geliştirmeye 
ı �Y · ! tkl� (dosdoğru yol) dediği nerde görülmüş! Selef ve halef alimlerinden 
her hangi biri bu ayeti bu şekilde açıklamış mı? Doğrusu şu ki ; � \11� 
(dosdoğru yol ) Allah Teala'nın öngördüğü h idayettir, Peygamberine kendisini 
ona ilettiğini insanlara bildirmesini emrettiği hak dindir. Nitekim şu ayette bu du
rum görülmektedir: "De ki: Rabbim beni dosdoğru yola iletti. " 1 179 Ayetin deva
mında dosdoğru yol, şu şekilde izah edilmiştir: "Dosdoğru dine, Allah' ı birleyen 
İbrahim' in dinine iletti . " 1 180 Bu ayette �.:ı kelimesi car ve mecrCırdan q.ı� J! 
ı:-2� · q bedel yapılmıştır. Bunun anlamı şudur: Allah "Rabbim beni dosdoğru 
dine iletti . "  1 181 

1 1 77 Bedfüu' l-fevfüd, il ,  16- 1 7. 
1 1 78 Bu rivayet Buhar!' de şu şekilde geçmektedir: Zeyd İbn Eslem babasından şöyle naklet

miştir: Bir gece Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- düzenlediği seferlerden birinde 
yürüyordu . Hz. Ömer de onunla birlikte yürüyordu. Bu sırada Hz. Ömer ona bir soru sordu, 
ama Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- cevap vermedi. Hz. Ömer bir daha sordu, 
Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- yine cevap vermedi. Sonra Hz. Ömer bir daha 
sordu, Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- yine cevap vermedi. Bunun üzerine Hz. 
Ömer: "Ömer'in annesi oğluna ağıtlar yaksın!  [Ey Ömer] Üç defa Hz. Peygamber'e ısrarla 
soru sordun, üçünde de Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- sana cevap vermedi. . .  " 
dedi. 
Hz. Ömer olayı anlatmaya şu şekilde devam etti: Sonra bineğimi hareket ettirdim ve 
insanların önüne geçtim. Hakkımda bir Kur'an inmesinden korkuyordum. Çok geçmeden 
birinin bana seslendiğini işittim. "Korkarım hakkımda ayet indi." dedim ve Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- yanına gidip ona selam verdim. Allah Resulü -sallallahu aleyhi 
vesellem-; "Bu gece bana bir sure indirildi .  Bu sure, üzerine güneşin doğduğu her şeyden 
bana daha sevimlidir. " buyurdu ve Fetih Suresi 'ni  okudu. 

Bk. Buhari, Tefsir, (Fetih Suresi) ,  1 .  
1 1 79 el-En'am 6/161 .  
1 180 el-En'am 6/161  
1 181 Bedfüu'l-faid, i l ,  13-14. 
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4. İmanlarını bir kat daha arttırsınlar diye müminlerin kalplerine gü
ven indiren O' dur. Göklerin ve yerin orduları Allah 'ındır. Allah bilendir, 
her şeyi hikmetle yapandır. 

5. (Bütün bu lütuflar) mümin erkeklerle mümin kadınları, içinde 
ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan Cennetlere koyması, on
ların günahların ı  örtmesi içindir. İşte bu, Allah katında büyük bir kurtu
luştur. 

6. (Bir de bunlar) Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık er
keklere ve münafık kadınlara, Allah 'a ortak koşan erkeklere ve ortak 
koşan kadınlara azap etmesi içindir. Müslümanlar için bekledikleri kö
tülük çemberi başlarına gelsin! Allah onlara gazap etmiş, [{met/emiş ve 
Cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir! 

7. Göklerin ve yerin orduları Allah 'ındır. Allah azizdir, hakimdir. 

8. Şüphesiz biz seni, şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. 

9. Ta ki (ey müminler!) Allah'a ve Resülüne iman edesiniz, Resulüne 
yardım edesiniz, O'na saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah 'ı tesbih 
edesiniz. 

1 0. Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah 'a biat etmektedirler. 
Allah 'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa, ancak ken
di aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse 
Allah ona büyük bir mükafat verecektir. 

1 1 .  Bedevflerden geri kalmış olanlar, sana diyecekler ki: "Mallarımız 
ve ailelerimiz bizi alıkoydu. Allah 'tan bizim bağış/anmamızı dile. " Onlar 
kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki: Allah size bir zarar gel
mesini dilerse veya bir fayda elde etmenizi isterse O'na karşı kimin bir 
şeye gücü yetebilir? Kaldı ki, Allah yaptıklarınızdan haberdardır. 

12. Aslında siz Peygamberin ve müminlerin ailelerine bir daha dön
meyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize güzel göründü de kötü 
zanda bulundunuz ve helaki hak etmiş bir topluluk oldunuz. 

13. Kim Allah 'a ve Resülüne iman etmezse bilsin ki biz, kafirler için 
çılgın bir ateş hazırlamışızdır. 

14.  Göklerin ve yerin mülkü Allah 'ındır. O, dilediğini  bağışlar, diledi
ğine ceza verir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. 

15 .  Siz ganimetleri almak için gittiğinizde seferden geri kalanlar: Bı
rakın, biz de arkanıza düşelim, diyeceklerdir. Onlar, Allah 'ın sözünü de
ğiştirmek isterler. De ki: "Siz asla bizim peşimize düşmeyeceksiniz! Allah 
daha önce sizin için böyle buyurmuştur. " Onlar size: Hayır, bizi kıskanı
yorsunuz, diyeceklerdir. Bilakis onlar, pek az anlayan kimselerdir. 
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1 6. Bedevilerden (seferden) geri kalmış olanlara de ki: Siz yakında 
çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağırılacaksınız. Onlarla, tes
lim oluncaya kadar savaşacaksınız. Eğer emre itaat ederseniz, Allah size 
güzel bir mükafat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönecek 
olursanız sizi acıklı bir azaba uğratır. 

1 7. Köre vebal yoktur, topala da vebal yoktur, hastaya da vebal yok
tur. (Bunlar savaşa katılmak zorunda değildirler. ) Kim Allah 'a ve Pey
gamberine itaat ederse, Allah onu altından ırmaklar akan Cennetlere 
sokar. Kim de geri kalırsa, onu acı bir azaba uğratır. 

18. Anda/sun ki o ağacın altında sana biat ederlerken Allah, o mü
minlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygu
su vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir. 

Tefsiri: 

Bu ayeti kerimede Allah Teala, müminlere en fazla muhtaç oldukları güven 
duygusunu vermek suretiyle onlara nimet bahşettiğini anlatmıştır. 

Müşrikler Müslümanların Mescid-i Haram'a  girmelerine izin vermemişti. 
Beraberlerinde getirdikleri kurbanların kesileceği yere sevk edilmesine mani ol
muşlardı .  Daha da ötesi ,  adaletsiz ve haksız bir çok şart ileri sürmüşlerdi. İşte 
bu nedenlerden ötürü Müslümanların moralleri bozulmuştu. Allah Teala onların 
canlarının sıkıldığının farkında idi. Müslümanların hem kalpleri çalkalanıyor hem 
de üzülüyorlardı .  Artık sabra takatleri kalmamıştı. Ancak Allah Teala onları içle
rinde olan duygulara muttali idi. Bu yüzden gönüllerini, katından bir rahmet ve 
lütuf olarak gönderdiği güven duygusu ile yatıştırdı .  Kuşkusuz O, pek lütufkar ve 
her şeyden haberdardır. 

Ayet-i kerime şu şekilde de anlaşılabilir: Allah Teala, müminlerin kalplerinde 
olan imanı, iyiliği, kendisine ve peygamberine karşı besledikleri sevgiyi bilmek
teydi. Bu yüzden müminlerin kalpleri çalkalanıp üzüntüye gark olunca, onların 
gönüllerini sakinleştirdi. 

Doğrusu ayet-i kerime iki yorumu da kapsayacak niteliktedir. Allah Teala 
müminlerin kalplerinde bulunan ve gönül rahatlığına ihtiyaç duymalarına neden 
olan şartları ve yine onların kalplerinde bulunan iyiliği bilmekteydi. İşte bu du
rum, ayetin inmesine neden olmuştur. 
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1 9. Yine on ları elde edecekleri birçok ganimetlerle de mükôfalandırdı. 
Allah üstündür, hikmet sahibidir. 

20. Allah size, elde edeceğiniz birçok ganimet vôdetmiştir. (Bu gani
metlerden )  işte şunları hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çek
miştir ki bu, müminlere bir işaret olsun ve sizi dosdoğru yola iletsin. 

21 . Henüz elde edemediğin iz başka gan imetler de vardır ki, onlar 
Allah 'ın bilgi ve kudreti dahilindedir. Allah, her şeye kadirdir. 

22. Eğer kôfirler sizinle savaşsa/ardı, arkalarına dönüp kaçarlardı. 
Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı. 

23. Allah 'ın, ötedenberi süregelen kanunu budur. Allah 'ın kanunun
da asla bir değişiklik bulamazsın. 

24. O sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra, Mekke 'nin içinde 
onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekendir. Allah, yap
tıkların ızı görendir. 

25. Onlar, inkôr eden ve sizin Mescid-i Haram 'ı ziyaretinizi ve bekle
tilen kurbanların yerlerine ulaşmasını meneden/erdir. Eğer (Mekke'de) 
kendilerini henüz tan ımadığınız mümin erkeklerle mümin kadınları bil
meyerek çiğnemeniz sebebiyle üzüntüye kapılmanız ihtimali olmasaydı 
(Allah savaşı önlemezdi ) .  Dilediklerine rahmet etmek için Allah böy
le yapmıştır. Eğer onlar birbirinden ayrılmış olsalardı elbette onlardan 
inkôr edenleri elemli bir azaba çarptırırdık. 
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26. Kôfirlerin kalplerine taassubu, côhiliye taassup ve tarafgir/iğini 
yerleştirdikleri o sırada, Allah da elçisinin ve müminlerin gönüllerine 
huzur ve güven duygusu verdi. Takvô kelimesin i onlara yoldaş etti. Za
ten onlar bu söze pek lôyık ve ehil idiler. Allah her şeyi hakkıyla bilir. 

Tefsiri : 

Cahiliye taassubu, kendisini yansıtan söz ve fiillerin meydana gelmesini zo
runlu kılar. Bu yüzden Allah Teala dostlarının kalplerine bu taassuba karşı gönül 
rahatlığını vermiştir. Dillerine de, cahiliye taassubunun eseri olan kötü sözlere 
mukabil, takva kelimesini söylemeyi nasip etmiştir. Müminlerin payına içlerinde
ki gönül rahatlığı ile dillerindeki takva kelimesi düşmüştür. Allah' ın düşmanları
nın payına ise kalplerindeki cahiliye taassubu ile, dilerindeki kötü ve düşmanca 
sözler düşmüştür. 

Allah'ın müminlere lutfettiği gönül huzuru ile takva kelimesi, şeytanın kendi 
dostlarının kalbinde ve dilinde bulunan ordusuna karşı Hz. Peygamber' i -sallallahu 

aleyhi vesellem- ve onun ashabını desteklemek üzere gönderdiği bir ordudur. 

Bu gönül rahatlığının meyvesi ise müminlerin, tasdik ve yakin bakımından 
hayır için iç rahatlığı duymaları ile kendilerine verilen emire teslim olup harfiyen 
itaat etmeleri olmuştur. Gönül rahatlığı, artık hayırla çelişen bir şüphe bırakma
mıştı . Verilen emirle çatışan bir irade de kalmamıştı . 

Kalp ile kötülüklere karşı koyarken mutlaka şeytanın vesveseleri devreye gi
rer. Şeytanın bu tür vesveseleri ile kul imtihan edilir. Çünkü bu imtihanı geçip 
imanının güçlenmesi, vesveseleri savıp Allah katındaki tartısının ağır basması 
ve şeytanın vesveselerine kanmaması hedeflenir. Mümin kimse Allah katındaki 
derecesinin düşük olduğu için şeytanın vesvesesine maruz kaldığı düşüncesine 
kapılmamalıdır. 1 182 

Takvô kelimesini onlara yoldaş etti. 

Takva kelimesi, kendisiyle Allah'tan sakınılan kelimelerdir. Bu kelimelerin en 
büyüğü la ilahe illallah'tır. Bunun dışında kendisiyle Allah' tan sakınılan kelimeler 
de takva kelimesidir. 

Allah Teala takva kelimesini mümin kullarına yoldaş ettiğini ;  bunu, onların 
ayrılmaz parçası kıldığını haber vermiştir. Allah ' ın bu kelimeyi onara yoldaş kıl
masıyla onlar da bu kelimeyi kendilerinin bir parçası haline getirmişlerdir. Eğer 
Allah onlara bunu nasip etmeseydi ,  asla onlar bu kelimeyi kendilerinin ayrılmaz 
bir parçası haline getiremezlerdi .  

1 182 İ ' lamu'l-muvakkıln, IV, 254-255. 
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Müminlerin takva kelimesini iltizam etmeleri (kendilerinin ayrılmaz parçası 
haline getirmeleri) iradelerine bağlı ihtiyari bir fiildir. Onların ihtiyarları (seçimle
ri) mülzim, kendileri de iltizam edenlerdir. 1 183 

27. Anda/sun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse 
siz güven içinde başların ızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak, korkmadan 
Mescid-i Haram 'a gireceksin iz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. işte bun
dan önce size yakın bir fetih verdi. 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerimede Allah Teala, müminlerin müşriklerin engellemesiyle kar
şılaşıp geri döndükleri hudeybiye antlaşmasının yapıldığı yıl duydukları rahatsız
lığın hikmetini açıklamıştır. Yine bu ayette müminlere, bundan sonra gayelerinin 
gerçekleşeceğini haber vermiştir. Nitekim bir yıl sonra amaçlarına ulaşmışlardı. 
Bu yüzden Allah Teala şöyle buyurmuştur: 

Allah sizin bilmediğinizi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi. 
Bu ayette geçen yakın bir fetih ifadesinden maksat, Hudeybiye musalahasıdır. 
Ayrıca bu fetih, surenin başında Biz sana ,  doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik. 
şeklinde bahsedilen fethin aynısıdır. Dini ve dünyevi bir takım yararlara vesi
le olması, İslam dininin üstün gelip yayılması ve küfrün ortadan kalkması gibi 
müminlerin daha önceden kestiremedikleri bir takım olumlu sonuçlara zemin 
hazırladığı için bu antlaşma, Kur' an tarafından fetih olarak kabul edilmiştir. Çün
kü bu antlaşma sayesinde insanlar birbirleriyle rahat bir araya gelmeye başladı. 
Bu vesile ile Müslümanlar İslam dinini ve bu dinin delillerini korkmadan açıkça 
anlatmaya koyuldular. Bu dönemde neredeyse daha önce Müslüman olanların 
sayısı kadar insan İslam dinine girdi .  Herkes müşriklerin zulmünü, düşmanlığını 
ve bile bile hakka muhalefet ettiklerini anladı .  Hem halk, hem de seçkin tabaka, 
Hz. Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem- ve ashabının haktan ve hidayetten yana 
olduğunu fark etti. Onların düşmanlarının ise , husumet besleyip bile bile haktan 
yüz çevirmekten başka yapabilecek bir şeylerinin olmadığını öğrendiler. 

Hz. İbrahim döneminden itibaren hac ve umre yapmak maksadıyla Ka'be'ye 
gelen hiç kimse engellenmemişti. Kureyş Müslümanlarını Mescid-i Haram'a sok-

1 183 Şifau'l-alll, s. 60. 
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maması Arapların, onların bile bile hakka muhalefet edip düşmanlık ettiklerini an
lamasına vesile oldu. Bu olay, bir çok kimsenin İslam'a girmesi için bir çağrı oldu. 

Bu antlaşmadan sonra Mekkeli müşriklerin bile bile hakkı inkar etmeleri ve 
azgınlıkları arttı . Birbirlerine yapabilecekleri en büyük yardım da bu idi . Müslü
manların ise sabır ve tahammülleri arttı. Allah ' ın hükümlerine uyup peygambe
rine itaat ettiler. İşte bütün bunlar da, onların zafere ulaşmalarını sağlayan en 
büyük etkenlerden bir kaçını oluşturur. 

Özetle ifade edecek olursak Allah Teala bu anlattıklarımızı bilmekteydi .  
Ashab-ı kiram ise bunları bilmiyordu. İşte bu yüzden Hudeybiye musalahası, 
fetih olarak isimlendirilmiştir. Nitekim Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem
antlaşma kast edilerek "Bu fetih midir?" diye sorulmuş, o da şöyle "Evet. " diye
rek cevap vermiştir. 1 184 

Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak, kork
madan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. 

Şurası iyi düşünülmelidir ki; bu ayette, şart cümlesindeki fiil geçmiş zaman 
kipinde, ceza cümlesindeki fiil ise gelecek zaman kipinde gelmiştir. Çünkü he
def, Allah ' ın izni ile Mescid-i Haram'a girmekti . Ashab-ı kiramın bütün çabaları 
bunun içindi . Bütün gayretleri başka olaylara değil de sadece buna yönelik idi . 
Ancak Mescid-i Haram 'a giremeyip müşriklerle bir antlaşma yapıp geri dönmek 
zorunda kalmışlardı .  Yine de onlar, Mescid-i Haram'a  girme konusunda bir şüp
he taşım ıyorlard ı . Kuşkusuz oraya gireceklerine inanıyorlardı . Ceza cümlesinin 
şarttan önce zikredilmesi de bu anlamı tekit etmektedir. 

Şarttan önce zikredilen ceza cümlesi hakkında iki görüş vardır: 
a) Bu cümle gerçekten ceza cümlesidir. Nitekim bunun açıklaması daha 

önce yapılmıştı. 

b) Önce zikredilen cümle ceza cümlesine delalet eder. Ceza cümlesi ise 
mahzuftur. Ceza cümlesinin şarttan sonra gelmesi takdir edilir. 

Her iki görüşe göre de, cezanın önce gelmesi veya cezaya delalet eden cüm
lenin önce zikredilmesi, bu cümlede anlatılan hususa önem verildiğini, bura
da ondan bahsetmenin hedeflendiğini gösterir. Ayrıca ilk cümlenin gizli yemini 
işar eden lam ile de tekit edilmesi bu görüşümüzü desteklemektedir. Bu duru
ma ayetin anlamı Allah 'a and olsun ki, Mescid-i Haram 'a gireceksiniz şeklinde 
olur. Hasılı bütün bunlar, anlam bakımından ceza cümlesindeki mefhumun kast 
edildiğini gösterir. Yani bu ayette müminlerin Mescid-i Haram'a gireceklerinin 
vurgulanması hedeflenmiştir. 1 185 

�---·--·---· 

1 184 Ş ifau'l-alil, s. 34. Hadis için bkz: Buhfıri, Cizye, 18;  Müslim, Cihad ve siyer, 94; Ebu Davud, 
Cihad , 1 55. 

1 185 Bedfüu' l-fevfüd,  1 ,  106-107. 
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28. Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini h idayet ve 
hak din ile gönderen O' dur. Şahit olarak Allah yeter. 

29. MuhammedAl/ah 'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kô.firlere 
karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükuya varırken, 
secde ederken görürsün. Allah 'tan lütuf ve rıza isterler. Onların n işanları 
yüzlerindeki secde izidir. Bu, onların Tevrat 'taki vasıflarıdır. Inci/ 'deki 
vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvet
lendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki 
bu, ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlen
dirmekle kôfirleri öfkelendirir. Allah onlardan inanıp iyi işler yapanlara 
mağfiret ve büyük mükafat vô.detmiştir. 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Ey iman edenler! Allah 'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah 'tan 
korkun. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. 

2. Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamberin sesinden fazla yükselt
meyin. Birbirin izle yüksek sesle konuştuğunuz gibi on unla da öylece ko
nuşmayın. Yoksa siz farkında olmadan bütün emekleriniz hiçe iniverir. 

Tefsiri : 

Birinci ayette Allah Teala, hem kendisinin hem de peygamberinin önüne 
geçilmesini yasaklamıştır. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- getirdiği vahye 
karşı aklı öncelemekten daha büyük onun önüne geçme cüreti yoktur. Bu yüz
den selef alimlerinden bir çoğu bu ayet hakkında şöyle demiştir: "Hz.  Peygamber 
konuşmadıkça, siz konuşmayın ! O emretmedikçe, siz bir şey yapmayın ! "  

Şurası kesin olarak bilinmektedir ki; aklını veya başkasının aklını vahye ön
celeyen kimse, Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- en fazla isyan eden ve 
onun önüne en fazla geçen kişidir. 

Allah Teala insanlara seslerini ,  Hz. Peygamber' in sesinden fazla yükseltmeleri
ni yasaklamıştır. O halde, insanların akıllarıyla ulaştıkları düşünceler, onun sözleri
ne ve alemlere tebliğ ettiği ilahi mesaja karşı kesinlikle tervk edilemez . Yine şurası 
kesin olarak bilinmektedir ki; Allah' ın bu ayette yasakladıklarını Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- döneminde sadece kafirler ve münafıklar yapıyordu. Allah 
Teala. onların akıl ve görüşleriyle vahye muhalefet ettiğinden bahsetmiştir. Onla-
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rın bu şekilde muhalefet etmeleri, onların karakterinde olan insanlara miras olarak 
kalmıştır. Allah Teala, müşriklerin dine karşı muhalefet ettiklerinden ve kendisinin 
kaza ve kaderle hükmetmesine karşı çıktıklarından söz etmiştir. Onların bu şekilde 
muhalefet etmelerini şu iki zümre miras olarak devralmıştır: 

a) İbahiye. Bu fırka, İslam şeriatını reddedip kadere tapan insanlardan oluş
maktadır. 

b) Kaza ve kaderin Allah ' ın yönetiminde olduğuna karşı çıkanlar. Bu gruba 
göre kaza ve kaderin Allah' ın hükmüne bağlı olması imkansızdır. Bu yüzden ka
derin Allah' ın emrine bağlı olmasını inkar etmişlerdir. Bu kimseler, ilk gruba göre 
müşriklerin mirasına daha sıkı bağlanmışlardır. 

Allah Teala müşriklerin vahye karşı muhalefet ederken getirdikleri akil mi
salleri müminlere örnek, muhaliflere de misal olsun diye Kur'an-ı Kerim'de an
latmıştır: "Helôk olan, bir delile göre helak olsun, yaşayan da bir delile göre 
yaşasın.  Çünkü Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. " 1 186 

Ey iman edenler! Allah 'ın ve Resülünün önüne geçmeyin. Allah 'tan kor
kun. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. 

Bu ayet şu anlama gelir: Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- konuşma
dan, siz söze başlamayın! O emretmeden siz bir şey yapmayın !  O fetva verme
den siz fetva vermeye kalkışmayın! O aranızda bir konuya hükmedip yürürlüğe 
koymadan siz bir konuda kesin hüküm vermeyin !  

Ali İbn Ebi Talha İbn Abbas' ın bu ayet hakkında şöyle dediğini nakletmiştir: 
"Kur'an ve sünnetin zıddı bir şey söylemeyin ! "  Afv'i de onun şöyle dediğini nak
letmiştir: "İnsanların, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- konuşmasından 
önce söze başlamaları yasaklandı . " 1 187 

Ayete kuşatıcı şekilde şöyle anlam verilir: Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve
sellem- bir söz söylemeden veya bir şey yapmadan önce, ne bir söz söyleyin ne 
de bir şey yapın! 

Ey iman edenler! Seslerin izi Peygam berin sesinden fazla yükseltmeyin. 
Birbirin izle yüksek sesle konuştuğunuz gibi onunla da öylece konuşma
yın. Yoksa siz farkında olmadan bütün emekleriniz hiçe iniverir. 1 188 

1 186 el-Enfal 8/42 . Bk. es-Savfüku'l-mürsele, ili , 996-998. 
1 187 Taberi, Cami' ,  XVI, 1 16 .  
1 188 el-Hucurat 49/2. 



680 •!• Beda i 'ut-tefslr 

İnsanların Hz. Peygamber' den daha yüksek sesle konuşmaları amellerinin boşa 
gitmesine neden olur. O halde, kendi görüş ve düşüncelerini, zevklerini, bilgilerini 
ve siyasetlerini Kur'an' ın önüne geçirip ondan üstün tutanların durumu nasıl olur? 
Onların bu halleri, amellerinin boşa çıkması için daha büyük neden değil midir? 1 189 

Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. 
Birbirin izle yüksek sesle konuştuğunuz gibi onunla da öylece konuşma
yın. Yoksa siz farkında olmadan bütün emekleriniz hiçe ini verir. 

Bu ayette Allah Teala müminleri, birbirlerine yüksek sesle seslendikleri gibi 
Hz. Peygamber' e -satlatlahu aleyhi vesellem- de yüksek tonla hitap edip amellerini 
boşa çıkarmaktan sakındırmıştır. Onların bu hali , kesinlikle dinden dönme değil
dir. Aksine amelleri boşa çıkaran bir günahtır. Ne var ki, bu şekilde davrananlar 
amellerinin boşa gittiğini hissedemezler. 

O halde ,  Hz. Peygamber' in sözlerine ,  yaşam tarzına ve rehberliğine onun 
dışındaki bir insanın sözlerini, yaşam tarzını ve rehberliğini tercih edenlerin duru
mu ne olur acaba? Böyleleri, hiç farkına bile varmadan amellerini boşa çıkarmış 
olmaz mı?1 190 

3. Allah 'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, şüphesiz Allah 'ın 
kalplerin i  takva ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük 
bir mükafat vardır. 

4. (Resulüm!) Sana odaların arka tarafından bağıranların çoğu aklı 
ermez kimselerdir. 

5. Eğer onlar, sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette 
kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. 

6. Ey iman edenler, herhangi bir fasık size bir haber getirecek olursa, 
onu iyice tahkik edin, doğruluğunu araştırın. Yoksa, gerçeği bilmeyerek, 
birtakım kimselere karşı fenalık edip sonra yaptığınıza pişman olursunuz. 

1 189 İ'lamu'l-muvakkıln, l, 86. 
1 190 el-Vabilu'sayyib, s. 2 1 .  
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Tefsiri: 

Bu ayet Velld İbn Ukbe İbn Ebl Muayt hakkında nazil olmuştur. Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- onu Beni Mustalık savaşından sonra, onlardan 
zekat almakla görevlendirmişti. Ancak Velid ile onlar arasında, cahiliye döne
minden kalma bir husumet vardı .  Mustalıkoğulları onun geldiğini haber alınca, 
Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- elçisi olması hasebiyle onu karşılamak 
üzere bulundukları bölgenin dışına çıktılar. Bu esnada şeytan Velid'e  "Onlar 
seni öldürmek istiyor. " diye vesvese verdi .  Bunun üzerine Velid geri dönüp Hz. 
Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- gelip Mustalıkoğulları zekat vermeyi red
dettiler. Beni de öldürmek istediler." dedi. Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- bu 
duruma kızdı ve onların üzerine askeri sefer düzenlemek istedi. Bu esnada Mus
talıkoğulları Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- elçisinin geri döndüğü ha
berini almışlardı .  Bunun üzerine Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- gelip 
şöyle dediler: " Ey Allah ' ın Resulü! Senin elçinin bize geldiği haberini aldık. Onu 
karşılayıp ikramda bulunmak ve kabul ettiğimiz Allah'ın hakkını (zekatı) ödemek 
için bulunduğumuz yerin dışına kadar çıktık. Ancak elçiniz, geri dönmeyi uygun 
görmüş. Biz de o yolda iken senin bir nedenden ötürü bize kızıp, bu yüzden ona 
göndermiş olduğun bir mektuba binaen döndüğünden endişe ettik. Kuşkusuz 
biz, Allah'ın ve peygamberinin öfkelenmesinden Allah'a sığınırız . "  

Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- onların doğru söylemediklerini düşündü ve 
Halid İbn Velld' i  bir grup askerle birlikte olayı araştırması için gönderdi. Halid'e  
Mustalıkoğulların yaşadığı bölgeye varınca, geldiğini onlara hissettirmemesini 
emretti ve ona şunu tembihledi: "Araştır bakalım, onlarda iman ettiklerine dair 
bir emare görürsen, mallarının zekatlarını topla! Yok eğer iman ettiklerine dair bir 
alamet göremezsen, kafirlere nasıl davranıyorsan onlara da öyle davran! "  Halid 
İbn Velid kendisine söyleneni yaptı ve Mustalıkoğullarının bulunduğu bölgeye 
geldi. Onların akşam ve yatsı ezanlarını okuduklarını duydu. Bunun üzerine, on
lardan ödemeleri gereken zekatı aldı. Onların gerçekten itaat edip hayır işleyen 
bir toplum olduğunu gördü. Sonra Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- ya
nına dönüp tespitlerini ona anlattı. Bu olay üzerine "Ey iman edenler, herhan
gi bir j{ısık size bir haber getirecek olursa, onu iyice tahkik edin, doğruluğunu 
araştırın. " 1 191 ayeti nazil oldu. 1 192 

uı kelimesi, haber verilen kimsenin bilmediği önemli bir bilgi anlamına gelir. 
u:..; (araştırmak) ise , haberin bilgi bakımından kuşatılması ve gerçek olup olmadı
ğının araştırılması anlamına gelir. Burada önemli bir fayda vardır. Şöyle ki ; Allah 
Teala, fasık kimselerin bildirdiği haberin hemen reddedilmesini, fasık kimsenin 

1 191 el-Hucurat 49/6. 
1 192 Ahmed İbn Hanbel, iV, 279; Taberani, el-Mu'cemu' l-keblr, ili, 274-275; Heysemi, 

Mecmau'z-zevfüd adlı eserinde Ahmed İbn Hanbel'in bu olayı naklettiği rivayetin senedinin 
sika ravilerden oluştuğunu belirtmiştir. Bk. Heysem!, Mecmau'z-zevfüd, VII, 108-109. 



de yalancı kabul edilip şahitliğinin geçersiz kabul edilmesini emretmedi. Aksi
ne bildirilen haberin gerçek olup olmadığının araştırılmasını emretti. Buna göre, 
fa.sık kimsenin doğru söylediğini gösteren hariçten deliller varsa, o zaman doğ
ruyu gösteren delil ile amel edilir. Haber veren her kim olursa olsun, yapılması 
gereken budur. Böylece, fa.sık kimsenin rivayeti ve şahitliği hususunda onlara 
itimat edilmesi gerekir. Çünkü bir çok fa.sık, haber verirken, rivayette bulunurken 
ve şahitlik yaparken doğru söyler. Hatta bir çoğu doğruluğa son derece önem 
verir. Onların fa.sıklığı ise başka yönlerdendir. Bu tür fasıkların ne verdikleri ha
ber, ne de yapacakları şahitlik reddedilir. Eğer bu insanların şahitliği ve rivayetleri 
reddedilecek olsa, bir çok hak zayi olurdu. Bir çok sahih rivayet batıl hale gelirdi. 
Ozellikle de itikad ve düşünce bakımından fa.sık, ama doğruluğa önem veren in
sanların aktardıkları haberler ve yapacakları şahitlikler reddedilmez. Yalana bu
laştığı için fa.sık olan insanlara gelince, eğer onların yalanları doğrularından çok 
olacak kadar fazla ve sürekli ise, ne haberleri kabul edilir ne de şahitlikleri . Yok 
eğer bir ya da iki kere olmak üzere çok az yalana başvurmuşlarsa, bu nedenden 
ötürü naklettikleri haberler ile yapacakları şahitliklerin reddedilip edilmemesi 
konusunda iki görüş vardır. Rivayete göre imam Ahmed İbn Hanbel, bir ictiha
dında bunların aktardığı haberleri ve yapacakları şahitliği kabul ederken, diğer 
ictihadına göre reddetmiştir. 1 193 

7. Jyi düşünün ki Al/ah 'ın resulü sizin aranızda bulunmaktadır. Şayet 
o birçok işte size uysaydı, haliniz yaman olurdu. Ama Allah size imanı 
sevdirdi ve onu kalplerin izde güzelleştirdi; inkardan, fôsıklıktan ve is
yandan ise sizi iğrendirdi. İşte Allah 'tan bir lütuf ve nimet olarak doğru 
yolda yürüyenler onlardır. Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve 
hikmet sahibidir. 

Tefsiri : 

Allah' ın mümin kullarına imanı sevdirmesi, iman sevgisini onların kalplerine 
yerleştirmesiyle olur. Buna da O'ndan başkasının gücü yetmez. Kulun bir şeyi 
başkasına sevdirmesi ise, o şeyi süslemesi, özelliklerini anlatması ve onu sevme
sini gerektirecek diğer şeyleri yapması ile gerçekleşir. 

1 193 Medaricu's-salikin, I. 360-361 . 
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Allah Teala mümin kullarının kalbine iki şeyi yerleştirdiğini haber verdi. Bu 
iki şey, iman sevgisi ile iman sevgisine vesile olacak iman güzelliğidir. Ayrıca 
Allah Teala onların kalplerine, bunların zıddı olan inkar, fısk ve isyandan nefret 
etme duygusunu da yerleştirmiştir. İşte bunlar, Allah'ın mümin kullarına nasip 
ettiği eşsiz lütuf ve nimettir. O, imanı sevmeyi- ve onun zıddı olan küfür, fısk 
ve isyandan nefret etmeyi kulların kendilerine bırakmamıştır. Aksine imanı sev
dirmeyi, onu güzelleştirmeyi ve bunun zıddını çirkin göstermeyi bizzat kendisi 
üstlenmiştir. Böylece mümin kullarına son derece lütufkar davranmış ve büyük 
nimet ihsan etmiştir. Kuşkusuz, Allah Teala, lütfunu kime vereceğini bilir. Kimin 
lütfuna layık olduğunu, kimin de layık olmadığını çok iyi bilir. O, lütfunu bahşet
tiği kimselere bakınca, onun hikmetli davrandığı anlaşılır. 1 194 

Allah Teala kimin lütfuna uygun ,  kimin de uygun olmadığını bilir. O, hik
met sahibidir. Bu yüzden lütfunu, olması gereken yere koyar. Onu hak edenlere 
vermemezlik etmez. Layık olmayana da lütfunu vermez. Bu hususu, Hucurat 
suresinin 7. ayetinin baş kısmında yer alan iyi düşünün ki Allah'ın resulü sizin 
aranızda bulunmaktadır. bölümünden sonra . . .  .uı\ uSJ_, şeklinde istidrak harfi ile 
başlayan cümle ile ifade etmiştir. Bununla Allah Teala şunu kastetmiştir: Sizin 
imanı sevmeniz, imanı sevme iradeniz, onun kalplerinizde güzelleştirilmesi, sizin 
sayenizde olmamıştır. Aksine bunlar, bizzat Allah tarafından kalplerinize yerleş
tirilmiştir. Siz de bu sayede imanı tercih edip, ondan razı oldunuz. Bu yüzden 
Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- önüne geçmeyin, o konuşmadan önce 
siz söze başlamayın! O emretmeden önce bir şey yapmayın !  Size imanı sevdi
ren, kullarının maslahatını sizden daha iyi bilir. Eğer o sizi muvaffak etmeseydi ,  
nefisleriniz imana boyun eğmezdi_ Aranızda istişare ederek imana ulaşamazdı
nız. Kendi sayenizde de iman edemezdiniz. Çünkü nefisleriniz bundan acizdir 
ve buna ulaşamaz. Eğer Hz_ Peygamber de istediğiniz birçok konuda size itaat 
edecek olsaydı , bu durum ağırınıza giderdi . Helak olup giderdiniz. Siz farkına 
varmadan maslahatlarınız kaybolurdu. Nefislerinizin, imanı hedeflediğiniz gibi 
sizin için doğruluk ve iyilik istediğini zannetmeyin. Eğer Allah imanı size sevdir
miş, kalplerinize onu güzel göstermeseydi; bunun zıddını da size çirkin gösterme
seydi asla siz imanı sevemez, onu güzel göremez ve bunların zıddından da nefret 
edemezdiniz. Nefisleriniz sizin için bunu sağlayamazdı. 1 195 

1 194 Şifau '1-alll, s. 5 7. 
1 195 Medaricu's-salikln, l, 414-415.  
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8. Bu size Allah 'ın bir lütuf ve nimetidir Allah bilendir, hakimdir. 

9. Eğer mü 'minlerden iki topluluk birbirleriyle savaşırlarsa aralarım 
düzeltiniz; eğer biri diğeri üzerine saldzrzrsa, saldıranlarla Allah 'ın buy
ruğuna dönmelerine kadar savaşın ız; eğer dönerlerse araların ı  adaletle 
bulunuz, adil davranın ız, şüphesiz Allah adil davrananları sever. 

1 0. Müminler ancak kardeştirler. Kardeşlerinizin arasını düzeltin ve 
Allah 'tan korkun ki size rahmet edilsin. 

1 1 .  Ey iman edenler! Sizden hiçbir topluluk bir başka toplulukla alay 
etmesin. Ne mCılum? Belki alay edilenler edenlerden daha hayırlıdır. 
Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Belki de alay edilenler 
edenlerden daha hayırlıdır. Birbirin izi, (daha doğrusu kendilerin izi) ka
ralamayın. Birbirin ize kötü lakaplar takmayın. İman ettikten sonra insa
nın adının kötüye çıkması, fasık damgası yemesi ne fena bir şeydir! Kim 
tövbe etmezse işte onlar tam zalim kimselerdir. 

Tefsiri: 

Allah Teala bu ayette geçen Kim tövbe etmezse işte onlar tam zalim kimse
lerdir. ayeti ile kullarını tevbe eden ve zalim olmak üzere ikiye ayırmıştır. Bu iki 
zümrenin dışında üçüncü bir grup yoktur. 

Allah Teala tevbe etmeyenlere zalim ismini vermiştir. Onlardan daha zalim 
kimse yoktur. Çünkü onlar, Rablerini ,  O'nun haklarını; kendi ayıplarını ve amel
lerinin kötü sonuçlarını bilmezler. Buhar!' de nakledilen bir hadise göre Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar! Allah 'a tevbe 
edin! Şüphesiz ben, günde yetmiş defadan fazla tevbe ederim.  " ı 196 Ashab-ı kiram 
da bir meclisten kalkmadan önce Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- ora-

1 196 Buhar!, "Deavat", 3 .  
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da yüz defa "j).j l �ıJJı _:j -i1ı � ._;.ij J �\ -j.J 1*1-11 (Al/ah 'ım beni bağışla, 
tevbemi kabul et! Şüphesiz Sen, çok tevbe kabul eden ve çok bağış/ayansın! )" 
şeklinde dua ettiğini sayarlardı . 1 197 

Hz . Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- Nasr suresi nazil olduktan sonra, kıl
dığı bütün namazların rukQ ve secdesinde şu duayı okumuştur: !l�j �j J.l;� 
J �ı H-1ıı (Rabbimiz, Sana hamd ederek seni bütün noksanlıklardan tenzih 
ederim!  Ey ulu Allah 'ım! Beni bağışla!) . 1 198 

Sahih bir senetle nakledildiğine göre Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem
" Sizden hiç kimseyi ameli kurtaramaz. " buyurmuştur. Bunun üzerine Ashab-ı 
kiram "Seni de mi kurtaramaz ey Allah' ın elçisi !?" diye hayretle sordu. Rasulul
lah -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: "Beni de kurtaramaz. Ancak Al/ah 'ın 
kendi lütfu ve rahmetiyle beni kuşatması hali müstesnô. " 

Allah ' ın salat ve selamı Allah' ı  en iyi tanıyan, O'nun haklarını , yüceliğini ve 
celaline layık olan kulluğu, kulluğun kendisini ve gereklerini herkesten daha iyi 
bilen Hz. Peygamber' in üzerine olsun! 1 199 

Allah' ın ve O'nun Resulü'nün -sallallahu aleyhi vesellem- emirlerini yerine getir
meyenler zalimdir. Aynı şekilde yasakları çiğneyenler de zalimdir. Zalim sıfatı, her 
iki durumu kapsayan tevbe ile ancak kulun üzerinden kalkar. 

İnsanlar iki kısma ayrılır: Birinci kısım tevbe edenlerden; ikinci kısım ise za
limlerden oluşur. Bunun dışında başka bir grup yoktur. Tevbe edenler: ibadet 
eden, hamd eden, Allah' ın rızası için sefer eden, rüku eden, secdeye kapanan, 
iyilikleri yayan , kötülükleri önleyen ve Allah ' ın hudutlarını bekleyip koruyan 
kullardır. 1200 Allah'ın sınırlarını bekleyip korumak, tevbenin bir parçasıdır. Tevbe, 
bu anlatılanların toplamından ibarettir. Tevbe eden Allah' ın yasaklarından emir
lerine; O'na isyandan da itaata döndüğü için kendisine ......;� (dönen) denir. 1201 

1 197 Ahmed İbn Hanbel, VI, 328. Ahmed b. Şakir bu hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. 
1 1 98 Müttefekun Aleyh. Ayrıca bk. Musannef-i Abdurrezzak, XI, 289. 
1 1 99 Medfüicu's-salikln, 1 ,  1 78-179. 
1200 bk. et-Tevbe 9/1 14 :  "O tövbe edenler, o ibadet edenler, o hamd edenler, Allah'ın rızası için 

sefer edenler, o rüku edenler, o secdeye kapananlar, iyilikleri yayanlar, kötülükleri önleyen
ler ve Allah'ın hudutlarını bekleyip koruyanlar yok mu? İşte o müminleri müjdele!" 

1201 Medfüicu's-salikln, 1 ,  306. 
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12. Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir 
kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. 
Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini ye
mekten hoşlanır mı? lşte bundan tiksindiniz! Allah'a karşı gelmekten sakı
nın .  Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir. 

13. Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarat
tık ve birbirinizi tan ımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah 
katında en değerli olanın ız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. 
Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. 

14. Bedeviler "İman ettik" dediler. De ki: "İman etmediniz. (Öyle ise, 
"iman ettik" demeyin.) "Fakat boyun eğdik" deyin. (2) Henüz iman kalpleri
nize girmedi. Eğer Allah'a ve Peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan 
hiçbir şeyi eksiltmez. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." 

15 .  Müminler ancak Allah 'a ve Resulüne iman eden, ondan sonra 
asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşan
lardır. lşte doğrular ancak onlardır. 

1 6. De ki: Siz dininizi Allah 'a m ı  öğretiyorsunuz? Oysa Allah gökler
de olanları da bilir, yerde olanları da. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. 

1 7. Onlar İsldm'a girdikleri için seni  minnet altına sokuyorlar. De 
ki: Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Eğer doğru kimselerseniz 
bilesiniz ki, sizi imana erdirdiği için asıl Allah size lütufta bulunmuştur. 

18. Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gizliliklerini  bilir. Allah yaptık
larınızı görendir. 



Tefsiri : 
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Bu ayette bedevilerin, hiç iman etmedikleri değil de, tam manasıyla iman 
etmedikleri ifade edilmiştir. Birkaç açıdan bu durum anlaşılmaktadır. Bunları 
şöylece sıralayabiliriz: 

a) Allah Teala bedevilere "Müslüman olduk (L:....:ı ... ..İ ) demelerini emretmiş 
veya böyle demelerine müsaade etmiştir. Münafıklar hakkında ise böyle bir du
rum söz konusu değildir. 

c) Odalarının etrafında Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- yüksek sesle 
seslenen ve ondan daha yüksek sesle konuşan medeniyetten yoksun bu insanlar, 
münafık ya da kafir oldukları için değil; tabiatlarının sert, kendilerinin de kaba 
olmasından dolayı böyle davranmışlardır. 

d) Allah Teala Zfra iman henüz kalplerinize girmiş değildir. buyurmuştur. Bu
rada İslam' ın onların kalplerine girmediğini söylemedi. Eğer onlar münafık olsay
dı, elbette Allah Teala, imanı onlardan nefyettiği gibi Müslümanlığı da nefyederdi. 

e) Allah Teala, "Allah 'a ve resulüne itaat ederseniz, sizin emeklerinizden 
hiçbir şeyin mükafatını eksiltmez. " buyurmuştur. Halbuki münafıkların itaati söz 
konusu değildir. 

f) Allah Teala, "İslam'a girmelerin i  sana minnet ediyorlar. Onlara de ki: Müs
lümanlığınızı bana minnet etmeyin. " 1202 buyurmuştur. Böylece onların Müslü
man olduklarını kabul etmiştir. Onlara, Müslüman olmalarını Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- başına kalkmalarını ise yasaklamıştır. Eğer gerçekten onlar 
Müslüman olmasaydı, Allah Teala "Siz Müslüman olmadınız, doğrusu siz yalan
cısınız !" buyururdu. Nitekim inançları ile şehadetleri örtüşmediği için münafık
ların "Biz, senin Allah 'ın elçisi olduğuna şahitlik ederiz. " sözlerini yalanlamıştır: 
"Münafıklar sana geldiklerinde: "Biz, senin Allah 'ın elçisi olduğuna şahitlik ede
riz. " derler. Allah da senin Kendisinin elçisi olduğunu elbet bilir. Bununla bera
ber, Allah, onların bunu söylerken yalan söylediklerine, samimf olmadıklarına 
şahitlik eder. " 1 203 

g) Allah Teala, "Ası/ size iman yolunu gösteren Allah size minnet eder. " 1204 
buyurmuştur. Eğer onlar münafık olsaydı Allah Teala onlara lütufta bulunmazdı .  

h) Allah Teala'nın "iman yolunu gösteren" 120"' buyruğu, "De ki: "Siz 
iman etmediniz" 1206 buyruğu ile çelişmez. Çünkü Allah Teala, bedevilerin tam 
manasıyla bir imana sahip olduklarını reddetti. Ancak şurası bir gerçek ki; Allah 
Teala, genel olarak imanı içeren İslam' a giden yolu göstermek suretiyle onlara 
lütufta bulunmuştur. 

1 202 el-Hucurat 49/17 .  
1203 el-Münafikun 63/1 
1 204 el-Hucurat 49/17 .  
1205 el-Hucurat 49/17 
1 206 el-Hucurat 49/14. 
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ı) Hz. Peygamber bir topluma bir şeyler paylaştırdı. Sa'd 'Ey Allah' ın elçisi! 
falancaya verdin, filancaya vermedin. Halbuki o da mümin' dedi .  Bunun üzerine 
Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- 'Bilakis o mümin değil, Müslüman' buyurdu. 
Bu sözünü üç kez tekrarladı .  Böylece o kişinin Müslüman olduğunu kabul etti 
ama mümin olduğunu kabul etmedi. 

Ayet-i kerimede daha başka sırlar da vardır. Ancak burası, bunlardan bah
setmenin yeri değildir. Buradaki temel gaye, ideal iman ile, genel manada iman 
arasındaki farkın anlaşılmasıdır. İdeal iman, Cehenneme girmeye mani olur. Ge
nel manadaki iman ise , kişinin ebedi olarak Cehennem'de kalmasını önler. 1207 

Bedeviler "iman ettik" dediler. De ki: "Siz iman etmediniz, lakin "Müslüman 
olduk" deyiniz. Zira iman henüz kalplerinize girmiş değildir. Eğer Allah 'a 
ve resulüne itaat ederseniz, sizin emeklerin izden hiçbir şeyin mükafatım 
eksiltmez. Yaptığınızı zayi etmez. Gerçekten Allah gafur ve rahimdir. 

Burada kendilerinden bahsedilen bedeviler, mümin değil Müslüman idiler. 
Çünkü iman, henüz onların kalplerine girmemiş, bu yüzden de imanın tadını ala
mamışlardı . İslam dinine mensup bir çok Müslüman' ın durumu böyledir. Böylele
rine kafir denmez. Çünkü Allah Teala onların Müslüman olduğunu Lakin "Müs
lüman olduk" deyiniz. 1208 buyurmak suretiyle kabul etmiştir. Bu ayet, kalbin izle 
değil, ancak dilin izle Müslüman oldunuz anlamına gelmez. Çünkü Allah Teala , 
" iman ettik (\.:...\ ) "  lafzı ile "Müslüman olduk (L:.,,L\ ) "  lafzı arasında fark gözetmiştir. 
Müslüman olan bedeviler imanın tadına varamayınca Allah Teala onlar hakkında 
şöyle buyurmuştur: "Siz iman etmediniz, lakin "Müslüman olduk" deyiniz. Zira 
iman henüz kalplerin ize girmiş değildir. Onların imanını nefyetmekle birlikte , itaat 
ettikleri takdirde amellerinin mükafatlarından hiçbir şeyi eksiltmeyeceğini onlara 
va'd etmiştir. Daha sonra, imanın tadını alan müminlerden bahsetti. İmanın tadı
nı alan müminler, Allah'a  ve O'nun ResO.lü'ne -sallallahu aleyhi vesellem- iman eden 
ve imanlarında hiç şüphelenmeyenler kimselerdir. Şüphe, onlardan uzaklaşmıştır. 
Çünkü iman, kalplerine temas etmiştir. İmanın getirdiği gönül rahatlığı, kalplerini 
tamamen kaplamıştır. Böylece şüpheye hiç yer kalmamıştır. 

İnsan en sevdiğini Rabbinin rızası için harcıyorsa, malını ve canını Allah' ın 
rızası uğruna infak ediyorsa gerçekten imanın tadına varmış demektir. İmanın 
tadına varmadan, can ve malın feda edilmesi imkansızdır. Can ve mal, ancak 
imanın tadına vardıktan sonra Allah yolunda feda edilir. Nitekim Hasan-ı Basri 
bu konuda şöyle demiştir: "İman , temenni etmek ve süslenmek değildir. İman 
kalbe yerleşen ve amel ile de doğrulanan inançtır. " 1209 
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